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DIREITO CONSTITUCIONAL

01 – QUESTÃO: 

É cediço que o Estado brasileiro caracteriza-se por ser federado, presidencialista e republica-
no. No tocante à organização do Estado, assinale a alternativa correta: 

a) O estado unitário se contrapõe ao estado presidencialista, tendo em vista que neste 
o presidente exerce poder sobre todas as esferas de governo respeitando a autonomia de 
cada ente enquanto no estado unitário, o chefe de governo exerce poder de forma central e 
concentrada. 
b) O Brasil já adotou o sistema parlamentarista. 
c) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se 
anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação 
da população diretamente interessada, através de referendo, e do Congresso Nacional, por 
lei complementar.
d) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou 
reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei ordinária. 
e) A criação de Municípios prescinde de divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal. 

> RESPOSTA: ALTERNATIVA B. 

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: o Estado unitário não se contrapõe ao presidencialista uma vez que 
configuram categorias de classificações distintas. 

Quanto à forma de Estado, ele se classifica em:

a) Estado Unitário: tem-se dentro de um mesmo território apenas um centro de 
poder incidindo sobre este território, que é o governo central. Pode haver uma descentralização 
político-administrativa, mas o poder é unitário.

b) Estado Federado: há mais de um centro de poder sobre a mesma população e 
no mesmo território. Exemplo: No território de um município há incidência do poder federal, 
estadual e municipal. Os estados membros se unem por meio de um pacto. 

Por outro lado, quanto ao sistema de governo, o Estado pode ser: 

a) Presidencialista: as funções de Chefe de Estado (representação) e Chefe de 
Governo (Diretrizes do Governo) concentram-se em uma mesma pessoa.
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b) Parlamentarista: há separação entre as funções de Chefe de Estado e Chefe de 
Governo. A depender da forma de Governo, o Chefe de Estado será o Presidente da República 
(ex: Alemanha) ou o Monarca (ex: Inglaterra). O Chefe de Estado é uma figura simbólica. O Chefe 
de Governo no Parlamentarismo é o Primeiro Ministro que comanda as políticas internas.

Alternativa B: A Emenda Constitucional 04/61 introduziu o parlamentarismo no 
Brasil que perdurou até 1963 na época do governo de João Goulart. 

Alternativa C: Conforme determina o art. 18, §3º da Constituição, 

Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-
se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios 
Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, 
através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

Como se vê, os estados podem incorporar-se, subdividir-se ou desmembrar-se para 
anexarem a outros ou formarem novos estados. 

Requisitos:

	Aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito; (Plebiscito 
é uma consulta prévia antes da realização da medida, referendo é consulta posterior)

	Aprovação do Congresso Nacional por Lei Complementar

A população diretamente interessada é tanto a da área desmembrada quanto a 
da área remanescente, sendo que no caso de desmembramento para anexação, deve ser 
consultada também a população da área que irá receber o acréscimo. 

Procedimento:

1º) Deve haver convocação do plebiscito através de um Decreto Legislativo.

2º) Consulta à população diretamente interessada; (condição indispensável de 
procedibilidade. Ademais, se a população não anuir não se avança para a próxima fase). 

3º) No caso de resultado favorável, o Congresso Nacional tem discricionariedade 
para aprovar ou não a lei complementar após parecer das respectivas Assembleias Legislativas 
(art. 48, VI da CF). E mesmo se aprovada, o Presidente ainda pode vetar.

Alternativa D: Essa questão é clássica em provas objetivas. A criação dos territórios 
se dá mediante lei complementar e não ordinária. 
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Art. 18, §2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, 
transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão 
reguladas em lei complementar.

Alternativa E: De acordo com o art. 18, §4º da Constituição, o Estudo de Viabilidade é 
requisito imprescindível à criação de novos municípios.

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, 
far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei 
Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante 
plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação 
dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na 
forma da lei.

Requisitos:

1) Lei Complementar Federal estabelecendo o período dentro do qual tais hipóteses 
poderão ocorrer.

Obs: O STF adotou o entendimento de que o art. 18 §4º é uma norma constitucional 
de eficácia limitada de forma que essa lei complementar é indispensável para a criação de 
municípios. Essa lei não existe até hoje e isso, em tese, faria com que todos os municípios criados 
após 88 até então não existissem. Como isso ocasionaria um grave prejuízo, entendeu o STF 
que os municípios já criados seriam admitidos e estabeleceu um prazo de dezoito meses para 
que o Congresso votasse a lei complementar. O Congresso, por sua vez, ao invés de votar a Lei 
Complementar Federal, votou uma emenda no ADCT (art. 96) convalidando aqueles municípios 
que haviam sido criados até o final de 2006. Depois dessa data, não teve como se criar novos 
municípios no Brasil diante da ausência de lei regulamentadora. Em 2014 o Congresso aprovou 
a lei complementar federal, todavia ela foi vetada pela Presidente.

2) Lei Ordinária Federal contendo a divulgação dos estudos de viabilidade municipal. 

3) Plebiscito: consulta à população diretamente interessada que é a população 
do município que será desmembrado e do que será formado. Quem convoca é a Assembleia 
Legislativa do respectivo Estado. 

4) Lei Ordinária Estadual: o município é criado por uma lei ordinária estadual.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.
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02 – QUESTÃO: 

No que pertine ao estudo do Poder Legislativo assinala a opção incorreta: 

a) Prerrogativa de foro, imunidade formal e material são garantias do Poder Legislativo e não 
do parlamentar em si.
b) O início das garantias se dá com a posse do parlamentar eleito. 
c) No caso do foro por prerrogativa de função, o parlamentar não o perde em razão de estar 
afastado desta função.  
d) Diante da ocorrência de continência ou conexão poderá haver a atração da competência 
para o foro por prerrogativa de função de algum dos indiciados para julgar os demais que não 
gozam da prerrogativa, sem que haja violação do Princípio do Juiz Natural.
e) “Freedom of speach” consiste na imunidade material dos parlamentares. 

> RESPOSTA: ALTERNATIVA B. 

>> COMENTÁRIOS: 

Alternativa A: As garantias do Poder Legislativo consistem na prerrogativa de foro, 
imunidade material e imunidade formal quanto à prisão e quanto ao processo.  Tais garantia 
são do Poder Legislativo e não do parlamentar em si, sendo outorgadas com a finalidade de 
garantir a independência do Poder Legislativo e assegurar a liberdade e imparcialidade de seus 
membros. 

Por serem institucionais e não pessoais, são irrenunciáveis uma vez que não são do 
parlamentar, mas sim do Poder Legislativo.

Alternativa B: Nos termos do art. 53, §§ 1º e 2º da Constituição, o início dessas 
garantias dá-se com a diplomação (antes, pois, da posse). Essas garantias findam-se com o fim 
do mandato ou com a renúncia perpetrada pelo parlamentar.

§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão 
submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 
§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional 
não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse 
caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa 
respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva 
sobre a prisão. 

Alternativa C: No caso de afastamento das funções de parlamentar, não serão 
mantidas as imunidades, considerando que não há o exercício da função legislativa. 
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Todavia, relativamente ao foro por prerrogativa de função, o parlamentar não o perde 
em razão de estar afastado da função. 

Alternativa D: A resposta da alternativa “D” encontra-se o enunciado da súmula 794 
do STF que assim prescreve: 

Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido 
processo legal a atração por continência ou conexão do processo do co-
réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados.

Alternativa E: A imunidade material dos deputados e senadores está relacionada à 
expressão dos parlamentares por meio de suas opiniões, palavras e votos. É também chamada 
de “Freedom of speach” ou inviolabilidade.
 

Está prevista no art. 53, caput, da Constituição: 

Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por 
quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

 
Trata-se de imunidade material considerando que se relaciona ao conteúdo da 

manifestação do pensamento.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.

03 – QUESTÃO:

Sobre as garantias atribuídas aos detentores de mandato eletivo e conforme a jurisprudência 
dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. 

a) Os vereadores possuem apenas a imunidade material. 
b) O vereador que comete um homicídio doloso será julgado pelo Tribunal de Justiça do seu 
respectivo Estado, se assim dispor a Constituição Estadual. 
c) No Brasil, vigora o Princípio da Improcessabilidade relativa, pelo qual é necessária a 
autorização da casa legislativa da qual o parlamentar pertença para que ele seja processado. 
d) As imunidades de Deputados ou Senadores serão suspensas durante o estado de sítio, 
poderão subsistir, contudo, mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, 
nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis 
com a execução da medida
e) Palavras e opiniões pessoais, mesmo que não possuam vínculo com o exercício das 
funções de um parlamentar, desde que proferidas dentro do Plenário, estão protegidas pela 
imunidade material.
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> RESPOSTA: ALTERNATIVA A. 

>> COMENTÁRIOS: 

Alternativa A: No que tange aos vereadores, a Constituição prevê no art. 29, VIII as 
imunidades gozadas por eles. De acordo com o referido dispositivo legal, vereadores possuem 
apenas a imunidade material (inviolabilidade). 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, 
com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços 
dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos 
os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do 
respectivo Estado e os seguintes preceitos:
VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos 
no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

A imunidade material dos vereadores é restringida pela própria Constituição da 
República, que a limita ao âmbito da circunscrição do Município e havendo pertinência das 
palavras com o exercício do mandato. 

Quanto à imunidade formal, temos que os vereadores não a possuem. Nesse 
ponto, é necessário observar que a Constituição do Rio de Janeiro previa imunidade formal 
para seus vereadores. Essa questão chegou ao STF que entendeu que Constituições Estaduais 
não podem estabelecer imunidade formal para vereadores (ADI 558/RJ).

Alternativa B: Há possibilidade de que o vereador tenha foro por prerrogativa de 
função, desde que haja previsão na Constituição Estadual. 

No entanto, o foro por prerrogativa de função estabelecido apenas na Constituição 
Estadual não prevalece sobre a Competência do Tribunal do Júri. Daí que, havendo previsão 
na Constituição Estadual sobre o foro por prerrogativa de função do vereador, esse não será 
aplicado no caso de crimes dolosos contra a vida. Isso porque, o Tribunal do Júri é instituição 
prevista na CF e deve prevalecer sobre disposição contida na Constituição Estadual.

Essa é a determinação contida na súmula 721 do STF: 

A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o 
foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela 
Constituição estadual

Alternativa C: A partir da EC 35/01, o Princípio da Improcessabilidade (que exigia 
autorização da Casa para que o parlamentar fosse processado) foi substituído pelo Princípio 
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da Processabilidade. Hoje, não há mais a necessidade de uma autorização prévia da Casa do 
parlamentar para que o Deputado ou Senador seja processado. O que pode acontecer é depois 
do recebimento da denúncia haver votação pela sustação do processo, mas enfatize-se que isso 
só ocorrerá após o recebimento da denúncia, isto é, após a instauração do processo.

Vejamos o art. 53, §§3º ao 5º da CF:

§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime 
ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à 
Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado 
e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, 
sustar o andamento da ação. 
§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo 
improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa 
Diretora. 
§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o 
mandato. 

Alternativa D: Acerca da manutenção das imunidades parlamentares durante o 
Estado de Sítio, assim dispõe o art. 53, §8º da Constituição:

§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante 
o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois 
terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados 
fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a 
execução da medida.

Não há que se falar que as imunidades serão suspensas, como aduzido no enunciado 
da alternativa. A regra é de permanência das imunidades dos parlamentares federais durante 
o estado de sítio, não podendo haver suspensão no que tange aos atos praticados dentro do 
Congresso Nacional. Já no que diz respeito às atitudes externas ao Congresso, pode haver 
suspensão das imunidades, por voto de 2/3 dos membros da Casa, desde que incompatíveis 
com a execução da medida (situação excepcional). 

Em relação ao Estado de Defesa, a Constituição é silente. Contudo, entende-se que 
se no Estado de Sítio que é mais grave somente poderá haver suspensão em casos específicos, 
quanto ao Estado de Defesa, que é uma situação de menor gravidade, não poderá haver a 
suspensão das imunidades durante sua vigência.

Alternativa E: Embora a inviolabilidade do parlamentar dentro do Plenário seja a 
mais ampla possível, de acordo o STF ela deve guardar relação com o debate democrático. 
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A imunidade parlamentar material (art. 53 da CF) protege os Deputados 
Federais e Senadores, qualquer que seja o âmbito espacial (local) em 
que exerçam a liberdade de opinião. No entanto, para isso é necessário 
que suas declarações tenham conexão (relação) com o desempenho da 
função legislativa ou tenham sido proferidas em razão dela. 
Para que as afirmações feitas pelo parlamentar possam ser consideradas 
como “relacionadas ao exercício do mandato”, elas devem ter, ainda de 
forma mínima, um teor político. 
Exemplos de afirmação relacionadas com o mandato: declarações sobre 
fatos que estejam sendo debatidos pela sociedade; discursos sobre fatos 
que estão sendo investigados por CPI ou pelos órgãos de persecução 
penal, opiniões sobre temas que sejam de interesse de setores da 
sociedade, do eleitorado, de organizações ou grupos representados no 
parlamento etc. 
Palavras e opiniões meramente pessoais, sem relação com o debate 
democrático de fatos ou idéias não possuem vínculo com o exercício 
das funções de um parlamentar e, portanto, não estão protegidos pela 
imunidade material. 
No caso concreto, as palavras do Deputado Federal dizendo que a 
parlamentar não merecia ser estuprada porque seria muito feia não são 
declarações que possuem relação com o exercício do mandato e, por essa 
razão, não estão amparadas pela imunidade material. STF. 1ª Turma. Inq 
3932/DF e Pet 5243/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 21/06/2016 (Info 
831)

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.

04 – QUESTÃO: 

Sobre a disciplina normativa do Mandado de Injunção, assinale a alternativa incorreta: 

a) Trata-se de processo no qual é discutido um direito subjetivo. 
b) Da decisão de relator que indeferir a petição inicial, caberá agravo, em 5 (cinco) dias, para 
o órgão colegiado competente para o julgamento da impetração.
c) A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento 
da norma regulamentadora podendo ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à 
decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou 
da prerrogativa objeto da impetração. 
d) A Lei determina como regra a aplicação da corrente concretista direta individual.
e) Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos 
por decisão monocrática do relator.
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> RESPOSTA: ALTERNATIVA D. 

>> COMENTÁRIOS: 

Alternativa A: No bojo do Mandado de Injunção se discute direitos concretamente 
deduzidos, ou seja, direito ligados a uma situação concreta e real. Trata-se, portanto, de um 
processo no qual é discutido um direito subjetivo que tem por finalidade viabilizar o exercício 
de um direito do autor. 
Dessa forma, o Mandado de Injunção se distingue da ADI por omissão, tendo em vista que nessa 
existe um processo objetivo, isto é, um processo desvinculado de qualquer situação concreta. 

Alternativa B: Essa alternativa traz o disposto no art. 6º, p. único da Lei 13.300/16.

Art. 6o  A petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração 
for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. 
Parágrafo único. Da decisão de relator que indeferir a petição inicial, 
caberá agravo, em 5 (cinco) dias, para o órgão colegiado competente 
para o julgamento da impetração. 

Alternativa C: Por se tratar de um processo subjetivo, a eficácia da decisão alcança 
apenas as partes da demanda. Todavia, a lei apresenta uma ressalva, de modo que poderá ser 
conferida eficácia a toda a coletividade quando isso for inerente ou indispensável ao exercício 
do direito invocado. 

Art. 9o  A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá 
efeitos até o advento da norma regulamentadora. 
§ 1o  Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, 
quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da 
liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. 
§ 2o  Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos 
aos casos análogos por decisão monocrática do relator. 
§ 3o  O indeferimento do pedido por insuficiência de prova não impede 
a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios. 

Alternativa D: Essa é a alternativa incorreta. A lei impõe como regra a aplicação da 
teoria concretista intermediária individual. 

Sobre o assunto, existem as seguintes correntes: 1

a) CORRENTE NÃO-CONCRETISTA: Por ela, o Poder Judiciário, ao julgar procedente 
o mandado de injunção, deverá apenas comunicar o Poder, órgão, entidade ou autoridade que 

1  http://www.dizerodireito.com.br/2016/06/primeiros-comentarios-lei-133002016-lei.html



11

está sendo omisso.

b) CORRENTE CONCRETISTA: Para esta corrente, o Poder Judiciário, ao julgar 
procedente o mandado de injunção, deverá editar a norma que está faltando ou determinar 
que seja aplicada, ao caso concreto, uma já existente para outras situações análogas.

A corrente concretista, por sua vez, se subdivide em: 

	Quanto à necessidade de se conceder primeiramente prazo: 

 b.1) Corrente concretista direta: o Judiciário deverá implementar uma solução 
para viabilizar o direito do autor e isso deverá ocorrer imediatamente.

 b.2) Corrente concretista intermediária: ao julgar procedente o mandado de 
injunção, o Judiciário, antes de viabilizar o direito, deverá dar uma oportunidade ao órgão 
omisso para que este possa elaborar a norma regulamentadora. Assim, a decisão judicial fixa 
um prazo para que o Poder, órgão, entidade ou autoridade edite a norma que está faltando. 
Caso esta determinação não seja cumprida no prazo estipulado, aí sim o Poder Judiciário 
poderá viabilizar o direito, liberdade ou prerrogativa.

	Quanto às pessoas atingidas pela decisão:

 b.3) Corrente concretista individual: a solução dada pelo Poder Judiciário para 
sanar a omissão estatal valerá apenas para o autor do MI.

 
 b.4) Corrente concretista geral: a decisão que o Poder Judiciário der no mandado 

de injunção terá efeitos erga omnes e valerá para todas as demais pessoas que estiverem na 
mesma situação. 

A Lei nº 13.300/2016 determina, como regra, a aplicação da corrente concretista 
intermediária individual de modo que a primeira providência é fixar prazo para sanar a omissão,  
caso o impetrado não supra a omissão dentro do prazo, o juiz ou Tribunal deverá  estabelecer 
as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas 
reclamados.

EXCEÇÃO: O juiz ou Tribunal não precisará primeiro fixar prazo e já poderá estabelecer 
direito as condições, caso fique comprovado que já houve outro(s) mandado(s) de injunção 
contra o impetrado e que ele deixou de suprir a omissão no prazo que foi assinalado nas ações 
anteriores.
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Art. 8o  Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção 
para: 
I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da 
norma regulamentadora; (corrente concretista intermediária)
II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, 
das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, 
as condições em que poderá o interessado promover ação própria 
visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo 
determinado. (corrente concretista intermediária)
Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso 
I do caput quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em 
mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da 
norma.  (corrente concretista direta)

Alternativa E: Trata-se da literalidade do art. 9º, §2º da Lei 13.300/16: 

Art. 9º A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá 
efeitos até o advento da norma regulamentadora. § 2o  Transitada 
em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos 
análogos por decisão monocrática do relator.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.

05 – QUESTÃO:
 
Sobre as atribuições do Ministério Público, marque a alternativa incorreta:

a) Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e 
atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, 
oriundos de processos de sua atribuição.
b) Na seara eleitoral, o MPE possui legitimidade para recorrer de decisão que julga o pedido 
de registro de candidatura, mesmo que não haja apresentado impugnação anterior.
c) O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento 
seja a ilegalidade de reajuste de mensalidade escolares.
d) O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de 
anular acordo realizado entre o contribuinte e o poder público para o pagamento de dívida 
tributária, a fim de evitar a ocorrência de renúncia fiscal danosa, lesiva, ruinosa ao patrimônio 
público.
e) O MPE, atuante ou não junto às cortes de contas, possui legitimidade para executar as 
decisões de condenação patrimonial proferidas pelos tribunais de contas, uma vez que os 
recursos advindos da ação serão revertidos para o erário e, em consequência, trará benefícios 
para a sociedade.
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> RESPOSTA: Alternativa E.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A:

“Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm 
legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de 
decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de 
sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal”. 
[STF, RE 985.392 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 26-5-2017, P, DJEe 10-11-
2017, tema 946.]

Alternativa B:

“O MPE possui legitimidade para recorrer de decisão que julga o pedido de 
registro de candidatura, mesmo que não haja apresentado impugnação 
anterior. Entendimento que deflui diretamente do disposto no art. 127 
da CF. (...) Fixação da tese com repercussão geral a fim de assentar que 
a partir das eleições de 2014, inclusive, o MPE tem legitimidade para 
recorrer da decisão que julga o pedido de registro de candidatura, ainda 
que não tenha apresentado impugnação”. [STF, ARE 728.188, rel. min. 
Ricardo Lewandowski, j. 18-12-2013, P, DJE de 12-8-2014, tema 680.]

Alternativa C: O enunciado corresponde a súmula 643 do STF.

Alternativa D:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. TERMO 
DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. LESIVIDADE AO ERÁRIO. 1. O 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão 
geral da matéria, ao julgar o RE 576.155, da relatoria do ministro Ricardo, 
decidiu que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil 
pública com o objetivo de anular acordo realizado entre o contribuinte 
e o poder público para o pagamento de dívida tributária. 2. Agravo 
regimental desprovido”. (RE 586089 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, 
Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
035 DIVULG 16-02-2012 PUBLIC 17-02-2012).

Alternativa E: O STF não reconhece essa atribuição, nesse sentido:
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A questão constitucional discutida nos autos é a possibilidade de 
execução das decisões de condenação patrimonial proferidas pelos 
tribunais de contas por iniciativa do Ministério Público, atuante ou não 
junto às cortes de contas, seja federal, seja estadual. (...) a jurisprudência 
pacificada do STF firmou-se no sentido de que a referida ação de 
execução pode ser proposta tão somente pelo ente público beneficiário 
da condenação imposta pelos tribunais de contas. (...) Por conseguinte, 
é ausente a legitimidade ativa do Parquet. Na espécie, não se comporta 
interpretação ampliativa do art. 129, III, do texto constitucional, de 
modo a enquadrar a situação em tela na hipótese de proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos. Vale ressaltar que dita orientação jurisprudencial 
encontra sua gênese no assentado pelo Tribunal Pleno no RE 223.037, 
rel. min. Maurício Corrêa,DJ de 2-8-2002. [ARE 823.347-RG, voto do rel. 
min. Gilmar Mendes, j. 2-10-2014, P, DJE de 28-10-2014, Tema 768.]

>>> ALTERNATIVA CORRETA: E.

06 – QUESTÃO:
 
Marque a alternativa correta:

a) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das 
Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela 
maioria absoluta de seus membros.
b) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de 
defesa ou de estado de sítio.
c) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, 
secreto, universal, obrigatório e periódico.
d)  A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada pode 
ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria 
absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.
e) A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa do Congresso Nacional, com o 
respectivo número de ordem.

> RESPOSTA: Alternativa B.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Nos termos do art. 60, III, da CF, a proposta de emenda à constituição 
tem que ser aprovada em mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da 
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
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Alternativa B: A alternativa está em consonância ao art. 60, §1o, da CF.

Alternativa C: Nos termos do art. 60, §4o, II, da CF, constitui cláusula pétrea o voto 
direto, secreto, universal e periódico. Não consta no rol o voto obrigatório.

Alternativa D: Essa previsão tem eficácia somente para projetos de leis 
infraconstitucionais, nos termos do art. 67 da CF. A matéria constante de proposta de emenda 
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão 
legislativa, nos termos do parágrafo quinto do art. 60 da CF.

Alternativa E: Nos termos do art. 60, §3o, da CF, a emenda à Constituição será 
promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo 
número de ordem.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.

07 - QUESTÃO:

 Sobre o Tribunal de Contas da União marque a alternativa incorreta:

a) Compete ao TCU apreciar e julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 
República, dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 
da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas 
pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário;
b) O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade 
das leis e dos atos do poder público.
c) Nos processos perante o TCU asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando 
da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie 
o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma e pensão.
d) A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria ou qualquer outro ato 
aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele Tribunal, 
ressalvada a competência revisora do Judiciário.
e) O TCU não possui competência para examinar, previamente, a validade de contratos 
administrativos celebrados pelo poder público.

> RESPOSTA: Alternativa A.

>> COMENTÁRIOS:



16

Alternativa A: Parte da assertiva é falsa. Compete ao TCU apenas apreciar as contas 
prestadas anualmente pelo Presidente da República, nos termos do art. 71, I, do STF. Já compete 
ao TCU julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio 
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

Alternativa B: Enunciado corresponde à súmula 347 do STF.

Alternativa C: Enunciado corresponde à súmula vinculante n. 03.

Alternativa D: Enunciado corresponde à súmula 06 do STF.

Alternativa E: O art 71 da CF não lista essa competência para o TCU. Nesse sentido:

“O art. 71 da Constituição não insere na competência do TCU a aptidão 
para examinar, previamente, a validade de contratos administrativos 
celebrados pelo poder público. Atividade que se insere no acervo de 
competência da função executiva. É inconstitucional norma local que 
estabeleça a competência do Tribunal de Contas para realizar exame 
prévio de validade de contratos firmados com o poder público.” [STF, 
ADI 916, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 2-2-2009, P, DJE de 6-3-2009.]

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

08 – QUESTÃO:

Considerando a Lei n. 8.666/93 (Lei de Licitações), assinale a alternativa correta:

I – Licitação deserta ocorre quando aparecem interessados, mas nenhum é selecionado, em 
decorrência de inabilitação ou de desclassificação das propostas.
II - Licitação fracassada ocorre quando, tendo sido divulgado o instrumento convocatório, 
nenhum interessado aparece para participar do certame
III - Tanto em um caso quanto no outro a licitação torna-se dispensável.

a) Todos os itens estão corretos.
b) Apenas o item III está correto.
c) Apenas os itens I e II estão corretos.
d) Apenas os itens II e III estão corretos.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA E.

>> COMENTÁRIOS:

O inciso V do art. 24 reporta-se à assim chamada “licitação deserta”. Esta ocorre 
quando, tendo sido divulgado o instrumento convocatório, nenhum interessado aparece 
para participar do certame. Nesse caso, torna-se dispensável a licitação, e a administração 
pode efetuar a contratação direta, contanto que motivadamente demonstre existir prejuízo 
na realização de uma nova licitação, e desde que sejam mantidas as condições constantes do 
instrumento convocatório. 

Não existe limite de valor para que se decida pela contratação direta motivada por 
licitação deserta. Basta que não apareçam interessados e que a contratação direta seja feita 
nas mesmas condições que estavam previstas para a licitação deserta, isto é, que o contrato 
celebrado sem licitação apresente as mesmas cláusulas da minuta de contrato que constava do 
edital do certame que acabou sendo dispensado.

O item I, portanto, está incorreto.

A licitação deserta não pode ser confundida com a denominada “licitação 
fracassada”.

Temos licitação fracassada quando aparecem interessados, mas nenhum é 
selecionado, em decorrência de inabilitação ou de desclassificação das propostas. 
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O item II, portanto, está incorreto.

Como regra geral, a licitação fracassada não é hipótese de licitação dispensável, e 
sim de aplicação do disposto no art. 48, §. 3.º, da Lei 8.666/1993, a saber: 

§ 3.º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 
forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o 
prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação 
ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, 
facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. 

O item III, portanto, está incorreto.

Fonte: Direito administrativo descomplicado I Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. - 
25. ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: E.

09 – QUESTÃO:

São princípios aplicáveis aos serviços públicos, exceto:

a) Princípio da generalidade, segundo o qual os serviços públicos devem ser prestados com a 
maior amplitude possível e sem discriminação entre os beneficiários.
b) Princípio da modicidade, devendo o Estado cobrar as menores tarifas possíveis, tendo em 
vista que não objetiva o lucro ao prestar um serviço público.
c) Princípio da continuidade, já que os serviços públicos devem ser prestados de forma 
contínua, sem interrupções, salvo quando existirem razões de ordem técnica ou de segurança 
das instalações, independentemente de prévio aviso.
d) Princípio da atualidade, o qual está diretamente relacionado ao princípio da eficiência.
e) Princípio da mutabilidade do regime, que permite a adequação do regime dos serviços 
públicos às necessidades dos administrados.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: De fato, segundo ensina José dos Santos Carvalho Filho, o princípio 
da generalidade se apresenta com dupla faceta: por um lado, significa que os serviços públicos 
devem ser prestados com a maior amplitude possível; por outro lado, impõe que os serviços 
públicos, diante das mesmas condições técnicas e jurídicas para fruição, sejam prestados sem 
discriminação entre os beneficiários.
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Esse segundo aspecto é reflexo do princípio da igualdade e da impessoalidade. No 
entanto, importante lembrar que isso não significa uma igualdade absoluta entre os usuários 
de serviços públicos.

Em tese, é possível aplicar tarifas diferenciadas diante de uma diversidade de 
condições técnicas e jurídicas para fruição. Nesse sentido, o STJ sumulou o entendimento de 
que é legítima a cobrança de tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as 
faixas de consumo (Súmula 407 do STJ).

A alternativa A, portanto, está correta.

Alternativa B: A Lei do Serviço Público (Lei n. 8.987/95) considera serviço adequado, 
nos seguintes termos:

§1º  Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia 
na sua prestação e modicidade das tarifas.

Modicidade quer dizer que a prestação de serviços públicos deve respeitar a 
condição econômica do usuário, a fim de que o estabelecimento de remuneração excessiva não 
prejudique a fruição por parte dos beneficiários.

Deve-se partir da premissa de que, para o Estado, a prestação de serviço público não 
tem intuito lucrativo, motivo pelo qual devem ser cobradas as menores tarifas possíveis pela 
Administração.

A alternativa B, portanto, está correta.

Alternativa C: De acordo com o princípio da continuidade, a prestação de serviços 
públicos deve ser contínua, sem interrupções.

Todavia, deve-se atentar para as ressalvas a esse princípio, contidas no §1º do art. 
6º da Lei n. 8.987/95, in verbis:

§3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção 
em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; 
e,
II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da 
coletividade.
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Observe-se então que, em situação de emergência, é possível a interrupção do 
serviço mesmo sem prévio aviso.

Por outro lado, nas hipóteses de inadimplemento do usuário ou quando existirem 
razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, antes da interrupção, o usuário deve 
ser comunicado.

A alternativa C, portanto, está incorreta e deve ser assinalada.

Alternativa D: O princípio da atualidade é reflexo do princípio da eficiência. Exige 
a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações, além da sua conservação, 
melhoria e expansão do serviço.

É o que estabelece o §2º do art. 6º da Lei n. 8.987/95, in verbis:

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do 
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a 
melhoria e expansão do serviço.

A alternativa D, portanto, está correta.

Alternativa E: De acordo com o princípio da mutabilidade do regime, permite-se a 
ocorrência de mudanças no regime de execução do serviço para adaptá-lo ao interesse público 
(dos administrados).

A alternativa E, portanto, está correta.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

10 – QUESTÃO:

Sobre a responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta:

a) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável independentemente de dolo ou culpa.
b) Para restar configurada a responsabilidade civil do Estado, faz-se necessário comprovar a 
existência de três elementos: conduta praticada por um agente público, nesta qualidade com 
dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade.
c) De acordo a teoria do risco administrativo, a responsabilidade do Estado é subjetiva, 
sendo que o Estado poderá eximir-se do dever de indenizar caso prove causa excludente 
de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa 
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exclusiva de terceiro.
d) Segundo a teoria do risco integral, a responsabilidade do Estado é objetiva, não admitindo 
qualquer excludente da responsabilidade.
e) Aplica-se a teoria do risco integral nos casos de dano ao meio ambiente e ao consumidor.

> RESPOSTA: Alternativa D.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: De acordo com a Constituição Federal, a responsabilidade civil do 
Estado tem natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa. Assim 
estabelece o art. 37, § 6º, in verbis:

Art. 37 (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No entanto, conforme se depreende da leitura do dispositivo constitucional, a 
responsabilidade do agente público, para fins de exercício do direito de regresso pelo Estado, 
depende da comprovação do dolo ou da culpa.

Em outras palavras, para se responsabilizar uma pessoa jurídica de direito público 
ou de direito privado prestadora de serviço público, tendo em vista dano praticado por seus 
agentes, nessa qualidade, não há necessidade de demonstrar dolo ou culpa. Contudo, para 
obter o ressarcimento pela via do direito de regresso, a Administração Pública só terá sucesso 
se comprovar que o agente atuou com dolo ou culpa.

Por isso, a alternativa A está incorreta.

Alternativa B: Para que seja possível responsabilizar o Estado civilmente, basta que 
se comprove a existência de uma conduta praticada por um agente público, nessa qualidade, 
bem como a ocorrência de um dano e a relação de causalidade entre a conduta e o dano.

Dispensa-se prova acerca da atuação dolosa ou culposa do agente público para fins 
de responsabilização do Estado. Isso só será exigido em caso de eventual direito de regresso em 
face do agente público.

A alternativa B, portanto, está incorreta.

Alternativa C: Pela teoria do risco administrativo, a responsabilização civil da 
administração pública dispensa a prova de culpa na sua atuação (responsabilidade objetiva), 
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mas é possível ela eximir-se da obrigação de indenizar, caso comprove culpa exclusiva do terceiro 
que sofreu o dano, ou alguma outra excludente (ou ainda atenuar a sua responsabilidade, se 
provar a existência de culpa recíproca). 

Em outras palavras: não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, 
inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por 
atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa 
estatal. 

Por exemplo, havendo um acidente entre um veículo conduzido por um agente 
público e um particular, não necessariamente será devida pela administração a indenização 
dos danos. Pode ser que ela consiga provar que houve culpa recíproca dos dois condutores 
(hipótese em que a indenização será proporcionalmente atenuada) ou mesmo que a culpa tenha 
sido exclusivamente do motorista particular (hipótese em que restaria excluída a obrigação de 
indenização por parte da administração, cabendo, sim, ao particular a obrigação de reparação). 

Fonte: Direito administrativo descomplicado I Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. - 
25. ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.

O único erro na alternativa C consiste na parte que afirma que, de acordo com a teoria 
do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva.

Alternativa D: Já a teoria do risco integral consiste em urna exacerbação da 
responsabilidade civil objetiva da administração pública. Segundo essa teoria, basta a existência 
do evento danoso e do nexo causal para que surja a obrigação de indenizar para o Estado, sem 
a possibilidade de que este alegue excludentes de sua responsabilidade.

Portanto, em suma, de acordo com a teoria do risco integral, a responsabilidade civil 
do Estado é objetiva, não admitindo excludentes de responsabilidade. Mesmo que o Estado 
prove que houve caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de 
terceiro, ainda assim será condenado a indenizar.

É adotada no Direito brasileiro, de forma excepcional, em alguns casos, como por 
exemplo na hipótese de dano ambiental.

A alternativa D, portanto, está correta e deve ser assinalada.

Alternativa E: De fato, no direito brasileiro, aplica-se a teoria do risco integral para os 
casos de danos ambientais.

No entanto, nas hipóteses de danos causados aos consumidores, não obstante, em 
regra, a responsabilidade ter natureza objetiva, admite-se excludentes da responsabilidade.
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A alternativa E, portanto, está incorreta.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.

11 – QUESTÃO:

Sobre os entes de cooperação, considere as seguintes assertivas:

I - Os entes de cooperação compõem a Administração Pública indireta.
II - Os entes de cooperação são pessoas jurídicas de direito público.
III - Segundo a doutrina majoritária, os entes de cooperação compreendem os serviços sociais 
autônomos, as organizações da sociedade civil de interesse público e as agências executivas.

a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas o item II está correto.
c) Apenas o item III está correto.
d) Apenas os itens I e II estão corretos.
e) Todos os itens estão incorretos.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA E.

>> COMENTÁRIOS:

Entes de cooperação (ou entidades paraestatais) são aqueles que, não obstante 
colaborem com o Estado, não fazem parte da Administração Pública direta ou indireta.

A expressão “entidades paraestatais” foi inicialmente difundida no direito 
administrativo brasileiro como gênero que compreenderia as pessoas jurídicas de direito 
privado, criadas por lei, para a realização de serviços de interesse coletivo, sob normas e controle 
do Estado. Esse conceito, desenvolvido pelo Prof. Hely Lopes Meirelles, abrangia, basicamente, 
as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta (empresas públicas 
e sociedades de economia mista) e os chamados serviços sociais autônomos (SESC, SENAl, SESI 
etc.).

Entretanto a inclusão das empresas públicas e das sociedades de economia mista 
entre as “entidades paraestatais” sempre foi criticada por autores importantes, uma vez que as 
empresas públicas e as sociedades de economia mista integram a administração indireta. Ora, 
“paraestatal significa ao lado do Estado”, “paralelo ao Estado”.

Entidades paraestatais, portanto, seriam aquelas pessoas jurídicas que atuam 
ao lado do Estado, sem com ele se confundirem. Ocorre que administração indireta é parte 
da administração pública. Logo, coerente seria, ou usar a expressão “entidades paraestatais” 
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para designar todas as pessoas jurídicas integrantes da administração indireta, considerando 
“estatal” unicamente os entes federados, ou empregar o termo “entidades paraestatais” somente 
para pessoas jurídicas não integrantes da administração pública, tomando a noção de “estatal” 
como referente a “Administração Pública”. O que não soa consistente é escolher algumas das 
entidades integrantes da administração pública - aquelas que ostentem personalidade jurídica 
de direito privado - e classificá-las juntamente com outras pessoas jurídicas que não integram a 
administração pública, na mesma categoria.

Dessa forma o tradicional conceito de “entidades paraestatais” (que compreendia as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista e os serviços sociais autônomos) não tem 
sido adotado pelos administrativistas hodiernos. 

Seguindo as lições da Profª Maria Sylvia Di Pietro e do Prof. Celso Antônio Bandeira 
de Mello, considera-se entidades paraestatais exclusivamente pessoas privadas, sem fins 
lucrativos, que exercem atividades de interesse público, mas não exclusivas de Estado, 
recebendo fomento do poder público, e que não integram a administração pública em sentido 
formal.

Vale frisar: não se enquadra nenhuma entidade integrante da administração 
pública como “paraestatal”.

Fonte: Direito administrativo descomplicado I Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. - 
25. ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.

O item I, portanto, está incorreto.

O item II também está errado porque os entes de cooperação têm natureza de pessoa 
jurídica de direito privado.

Por último, de acordo a doutrina majoritária, os entes de cooperação compreendem 
os serviços sociais autônomos, as organizações da sociedade civil de interesse público, as 
organizações sociais e as entidades de apoio. 

Não englobam as agências executivas, as quais, na verdade, correspondem apenas a 
um status temporário conferido a uma autarquia ou fundação que está em busca da eficiência.

O item III, portanto, está incorreto.

Em resumo: os entes de cooperação são pessoas jurídicas de direito privado que 
estão fora da Administração Indireta.

Também são chamados de “paraestatais”, “terceiro setor” e “ONGs*”.
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Atenção: Toda ONG é um ente de cooperação? Não. Existem ONGs que colaboram com 
o Estado e, portanto, são entes de cooperação, assim como existem ONGs que não colaboram 
com o Estado e, portanto, não são entes de cooperação.

Considerando que os três itens estão incorretos, a alternativa E deve ser assinalada.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: E.

12 – QUESTÃO:

Sobre a Lei n. 8.666/83, marque a alternativa incorreta:

a) É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas 
compras de pronto pagamento.
b) É constitucional lei estadual que exija Certidão negativa de Violação aos Direitos do 
Consumidor dos interessados em participar de licitações e em celebrar contratos com órgãos 
e entidades estaduais.
c) A modalidade de licitação convite será adotada para as obras e serviços de engenharia até 
o valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). Se o valor for de até R$ 3.300.000,00 
(três milhões e trezentos mil reais), a modalidade a ser adotada será a tomada de preços.
d) A Administração Pública poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, 
exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do 
sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida 
em regulamento.
e) É dispensável a licitação para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento 
de estabelecimentos penais, desde que configurada situação de grave e iminente risco à 
segurança pública.

- RESPOSTA: Alternativa B.

- PONTO DO EDITAL: 7. Licitação: princípios, obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade, 
procedimentos e modalidades. A Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações 
posteriores.

- COMENTÁRIOS:

Alternativa A: O artigo 60 da Lei nº 8.666/93 estabelece que os contratos e aditamentos 
administrativos devem ser reduzidos a termo e subscritos pelo agente público responsável. O 
parágrafo único do dispositivo legal rege que o descumprimento dessa norma torna o contrato 
nulo e ineficaz:
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Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições 
interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógra-
fos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais 
sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório 
de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.
Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a 
Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, 
assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) 
do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea “a” desta Lei, feitas em 
regime de adiantamento. (Grifo nosso)

A alternativa A está correta.

Alternativa B: STF: 

É inconstitucional lei estadual que exija Certidão negativa de Violação aos 
Direitos do Consumidor dos interessados em participar de licitações e em 
celebrar contratos com órgãos e entidades estaduais.
Esta lei é inconstitucional porque compete privativamente à União 
legislar sobre normas gerais de licitação e contratos (art. 22, XXVII, da 
CF/88). STF. Plenário. ADI 3.735/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 
8/9/2016 (Info 838).

Fonte Dizer o Direito:

Lei do Estado do MS afrontou as normas gerais fixadas pela União
O principal diploma que trata sobre licitações e contratos é a Lei nº 
8.666/93. Nela, a União fixou as normas gerais sobre o tema.
A Lei nº 8.666/93 exige algumas certidões referentes à regularidade 
fiscal e trabalhista (art. 29), mas não faz qualquer exigência quanto à 
inexistência de condenações relacionadas com a violação de direitos do 
consumidor.
Assim, a lei editada pelo Estado do MS criou novas condições que 
somente lei federal poderia prever.
Ao criar requisito de habilitação obrigatório para a maioria dos 
contratos estaduais, o Estado-membro se arvorou na condição de 
intérprete primeiro do direito constitucional de participar de licitações. 
Criou, ainda, uma presunção legal, de sentido e alcance amplíssimos, 
segundo a qual a existência de registros desabonadores nos cadastros 
públicos de proteção do consumidor seria motivo suficiente para 
justificar o impedimento à contratação de pessoas físicas e jurídicas 
pela Administração local.
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A lei estadual impugnada introduziu um requisito genérico e inteira-
mente novo para habilitação em qualquer licitação. Ao assim prever, a 
legislação estadual afrontou as normas gerais do ordenamento nacional 
de licitações e contratos e se apropriou de competência da União.

A alternativa B está incorreta.

Alternativa C: São cinco as modalidades expressas em lei, conforme as peculiarida-
des do respectivo procedimento ou do objeto do futuro contrato administrativo a ser celebrado. 

Art. 22.  São modalidades de licitação:
I - concorrência;
II - tomada de preços;
III - convite;
IV - concurso;
V - leilão.
§ 1º Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interes-
sados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir 
os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução 
de seu objeto.
§ 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigi-
das para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimen-
to das propostas, observada a necessária qualificação.
§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo per-
tinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, 
em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá 
aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifes-
tarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas 
da apresentação das propostas.
§ 4º Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a ins-
tituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios 
constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
§  5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de pro-
dutos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de 
bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou 
superior ao valor da avaliação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
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Nenhuma outra, além delas, pode ser criada pela Administração, nem também 
podem sofrer combinações entre si, de acordo com a previsão do art. 22, §8º da Lei nº 8666/93. 
Ressalve-se, apenas, a modalidade de pregão, regulada por lei especial.

Segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, seria possível a criação de uma nova 
modalidade desde que isso ocorra por meio de lei da União.

Os valores das modalidades de licitação de que tratam os incisos I e II do caput do 
art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, foram atualizados pelo Decreto nº 9.412/2018, 
ficam atualizados nos seguintes termos:

I - para obras e serviços de engenharia:
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil 
reais);
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões 
e trezentos mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões 
e trezentos mil reais); e
II - para compras e serviços não incluídos no inciso I:
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil 
reais);
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, 
quatrocentos e trinta mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, 
quatrocentos e trinta mil reais).

A alternativa C está correta.

Alternativa D: Lei nº 8.666/93, Art. 40:

§ 5º A Administração Pública poderá, nos editais de licitação para a 
contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo 
de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com 
a finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida 
em regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017)

A alternativa D, portanto, está correta.

Alternativa E: Lei nº 8.666/93:

Art. 24.  É dispensável a licitação: 
XXXV - para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento 
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de estabelecimentos penais, desde que configurada situação de grave e 
iminente risco à segurança pública. (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017)

A alternativa E, portanto, está correta.

- GABARITO DA QUESTÃO: B.

13 – QUESTÃO:

Havendo interesse do Estado X em firmar uma parceria com entidade privada sem fins 
lucrativos, não qualificada como OS ou OSCIP, visando a valorização das comunidades 
quilombolas remanescentes em seu território, sem que haja transferência de recursos, 
deverá o referido ente federativo celebrar um:

a) Contrato de gestão.
b) Termo de parceria.
c) Termo de colaboração.
d) Termo de fomento.
e) Acordo de cooperação.

> RESPOSTA: Alternativa E.

>> COMENTARIOS:

Alternativa A: ERRADA. Contrato de gestão é o ajuste celebrado pelo Poder Público 
com agências executivas ou com entidades privadas qualificadas como organizações sociais. 
Vejamos:

Art.37, § 8º, CF - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira 
dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser 
ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e 
o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho 
para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, 
obrigações e responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal.

Art. 5º, lei 9637/98 - Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato 
de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade 
qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria 
entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas 
relacionadas no art. 1o.
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Alternativa B: ERRADA. Termo de parceria é o ajuste firmado entre o Poder Público e 
as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme art. 9º, lei 9790/99, vejamos:

Art. 9o Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o 
instrumento passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades 
qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o 
fomento e a execução das atividades de interesse público previstas no 
art. 3o desta Lei.

Alternativa C: ERRADA. Termo de colaboração e termo de fomento são instrumentos 
previstos na lei 13019/14, visando regulamentar parcerias estabelecidas pela Administração 
Pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, que envolvam a transferência de recursos financeiros. A diferença entre 
os instrumentos de refere à iniciativa: o termo de colaboração é proposto pela Administração, 
enquanto o termo de fomento é proposto pela organização interessada.

De outro lado, os acordos de cooperação não envolvem a transferência de recursos 
públicos. Vejamos as disposições legais:

Art. 1o Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a 
administração pública e organizações da sociedade civil, em regime 
de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos 
de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.

Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se:
I - organização da sociedade civil: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
2015)
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus 
sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou 
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos 
ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações 
ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 
atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo 
objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo 
patrimonial ou fundo de reserva. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 10 de novem-
bro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulne-
rabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de 
combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para 
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fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacita-
ção de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas 
para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de 
cunho social. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos 
de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins 
exclusivamente religiosos.
II - administração pública: União, Estados, Distrito Federal, Municípios 
e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades 
de economia mista prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias, 
alcançadas pelo disposto no § 9o do art. 37 da Constituição Federal. 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
III - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações 
decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a 
administração pública e organizações da sociedade civil, em regime 
de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto 
expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em 
acordos de cooperação. (...)
VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são 
formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública 
com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco propostas pela administração pública 
que envolvam a transferência de recursos financeiros. (Redação dada 
pela Lei nº 13.204, de 2015)
VIII - termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas 
as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações 
da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público 
e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que 
envolvam a transferência de recursos financeiros. (Redação dada pela 
Lei nº 13.204, de 2015)
VIII-A - acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são 
formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública 
com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de 
recursos financeiros. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 5o O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos 
a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento 
da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, 
os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da 
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eficácia, destinando-se a assegurar:         (Redação dada pela Lei nº 13.204, 
de 2015)
I - o reconhecimento da participação social como direito do cidadão;
II - a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a 
construção de valores de cidadania e de inclusão social e produtiva;
III - a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo 
e sustentável;
IV - o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações 
públicas;
V - a integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e 
instâncias de participação social;
VI - a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania 
ativa;
VII - a promoção e a defesa dos direitos humanos;
VIII - a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e 
do meio ambiente;
IX - a valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades 
tradicionais;
X - a preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em 
suas dimensões material e imaterial.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: E

14 – QUESTÃO:

Acerca dos princípios que regem o Direito Administrativo, assinale a alternativa incorreta:

a) Pelo princípio da juridicidade administrativa, a atuação do administrador público está 
vinculada aos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico como um todo, não se 
restringindo à mera submissão à lei em sentido formal.
b) É legítima a publicação em sítio eletrônico da administração pública dos nomes de seus 
servidores e do valor dos vencimentos e das vantagens pecuniárias a que eles fazem jus.
c) Considera-se atendido o princípio da publicidade sempre que houver a publicação de atos 
administrativos no Diário Oficial.
d) A prerrogativa de a Administração Pública controlar seus próprios atos não dispensa a 
observância do contraditório e ampla defesa prévios em âmbito administrativo.
e) O prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica quando o ato a ser anulado 
afronta diretamente a Constituição Federal.

- RESPOSTA: Alternativa C.
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- PONTO DO EDITAL: 2. A Constituição Federal e os princípios da Administração Pública. 
Princípios reconhecidos em legislação infraconstitucional, pela doutrina e pela jurisprudência.

- COMENTÁRIOS:

Princípios são regras gerais que a doutrina identifica como condensadoras dos va-
lores fundamentais de um sistema. No direito administrativo, os princípios têm função herme-
nêutica e integrativa.  

Ao conjunto formado por todos os princípios e normas pertencentes ao Direito 
Administrativo denomina-se tecnicamente regime jurídico-administrativo. 

Supraprincípios ou superprincípios são os princípios centrais dos quais derivam 
todos os demais princípios e normas do Direito Administrativo. Conforme ensina Celso Antônio 
Bandeira de Mello, são dois os supraprincípios: 

a) Supremacia do interesse público sobre o privado; 
b) Indisponibilidade do interesse público. 

Supremacia do interesse público sobre o privado: os interesses da coletividade são 
mais importantes que os interesses individuais, razão pela qual a Administração, como defen-
sora dos interesses públicos, recebe da lei poderes especiais não extensivos aos particulares, 
que a coloca em condição de superioridade diante do particular. O interesse patrimonial do 
Estado como pessoa jurídica, conhecido como interesse público secundário, não tem suprema-
cia sobre o interesse do particular. Parcela mínima da doutrina questiona essa diferenciação. 
Isso porque o “interesse secundário” ou “interesse patrimonial”, em última análise, visa dar 
concretude ao “interesse primário”; sem recursos financeiros não se alcança o interesse da co-
letividade.  

Não tem previsão expressa (é implícito). Deduz-se desse princípio que as relações 
da administração com o particular são de verticalidade, ou seja, a administração fica em um 
patamar superior em relação ao cidadão. As relações são de desigualdade, mas sem violação à 
ordem jurídica.  

Dessa desigualdade, deduzem-se vários institutos de direito administrativo, tais 
como: 

•	 O domínio eminente – é o poder que o Estado exerce sobre todas as pessoas e bens 
localizados em seu território, o que o permite desapropriar, instituir servidões administrativas, 
limitações, ocupar provisoriamente os bens dos particulares, tombar, requisitar etc.;  
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•	 A imperatividade (ou poder extroverso) – a Administração pode constituir o 
particular em obrigações independentemente do consentimento dele, ou seja, de forma 
unilateral; 

•	 A autotutela – a Administração pode desfazer seus próprios atos (ilegais, 
inconvenientes ou inoportunos), de regra, sem necessidade de recorrer ao Judiciário e sem 
necessidade de concordância do particular; 

•	 A mutabilidade do regime jurídico administrativo (ou adaptabilidade) – não existe 
direito adquirido a regime jurídico, em razão da constante mudança do interesse público.  

Exemplos da aplicação do princípio: poder de polícia, autoexecutoriedade e 
imperatividade dos atos administrativos, cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, 
intervenção na propriedade privada.  

O princípio em tela vem sendo contestado pela doutrina moderna. Segundo 
Daniela Sarmento2, o princípio da supremacia do interesse público merece abrandamento, 
principalmente quando em confronto com os direitos fundamentais, pois: 

•	 O Direito Público se privatiza e o Direito Privado se “publiciza”: constitucionalização 
do direito civil; eficácia horizontal dos direitos fundamentais; surgimento do terceiro setor. 
Assim, fica cada vez mais difícil distinguir o interesse público do interesse privado; 

•	 A CF/88 pode ser considerada personalista, pois “afirma a primazia da pessoa 
humana sobre o Estado e qualquer entidade intermediária. Para o personalismo, é absurdo falar 
em supremacia do interesse público sobre o particular, mas também não é correto atribuir-se 
primazia incondicionada aos direitos individuais em detrimento dos interesses da coletividade.” 

Assim, a admissão de cláusulas muito gerais de restrição de direitos fundamentais 
– como a de supremacia do interesse público – poderia implicar violação aos princípios 
democráticos e à reserva de lei. Além disso, ele não seria compatível com o princípio da 
proporcionalidade. Sugere, por isso, ser preferível cogitar em um princípio da tutela do interesse 
público, para explicitar o fato de que a Administração não deve perseguir os interesses privados 
dos governantes, mas sim os pertencentes à sociedade, nos termos em que definidos pela 
ordem jurídica (princípio da juridicidade).  

Indisponibilidade do interesse público: O supraprincípio da indisponibilidade 
do interesse público enuncia que os agentes públicos não são donos do interesse por eles 
defendido. Assim, no exercício da função administrativa estão obrigados a atuar, não segundo 
sua própria vontade, mas do modo determinado pela legislação. Como decorrência dessa 

2 SARMENTO, Daniel (org.). Interesses públicos versus interesses privados. Rio: Lumen Juris, 2005, “Interesses Públi-
cos vs. Interesses Privados na Perspectiva da Teoria e da Filosofia Constitucional
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indisponibilidade, não se admite tampouco que os agentes renunciem aos poderes legalmente 
conferidos ou que transacionem em juízo. Exemplos: dever de apuração de prática de infração 
disciplinar, cuidar do patrimônio ou dos interesses, arrecadar corretamente, contratar com 
licitação, obediência ao procedimento de desapropriação. 

De acordo com o art. 37 da CF, todos os órgãos e entidades da Administração Públi-
ca encontram-se adstritos à observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, mora-
lidade, publicidade e eficiência, além de, logicamente, a todos os princípios constitucionais de 
natureza geral como a dignidade da pessoa humana, solidariedade, desenvolvimento social, 
dentre outros, bem como a princípios constitucionais implícitos como a proporcionalidade e 
razoabilidade. 

A inclusão formal de normas constitucionais voltadas à Administração Pública na 
CF/88 é uma das facetas do fenômeno da constitucionalização do direito ocorrido no Brasil nos 
últimos anos e, em razão disso, houve também uma releitura dos paradigmas clássicos do direito 
administrativo, tais como a ideia de supremacia do interesse público sobre o privado, a ideia de 
insindicabilidade do exercício de competências discricionárias pela Administração Pública e o 
conceito de princípio da legalidade, além da alteração das formas clássicas de legitimação dos 
atos administrativos.

Alternativa A: Na visão do professor Diogo de Figueiredo, o princípio da juridicidade é 
o mais importante princípio de Direito Administrativo, tomando o lugar do conhecido princípio 
da legalidade. 

Segundo o autor, esse princípio reflete uma conjunção dos princípios da legalidade, 
da legitimidade e da moralidade, nos seguintes termos: 

O princípio da juridicidade, como já o denominava Adolf Merkl em 1927, 
engloba, assim, três expressões distintas: o princípio da legalidade, o da 
legitimidade e o da moralidade, para altear-se como o mais importante 
dos princípios instrumentais, informando, entre muitas teorias de 
primacial relevância na dogmática jurídica, a das relações jurídicas, a 
das nulidades e a do controle da juridicidade. 
O princípio da juridicidade corresponde ao que se enunciava como 
um “princípio da legalidade”, se tomado em sentido amplo, ou seja, 
não se o restringindo à mera submissão à lei, como produto das fontes 
legislativas, mas de reverência a toda a ordem jurídica.

A alternativa A está correta.
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Alternativa B: 

Info 782, STF: é legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico 
mantido pela Administração Pública, dos nomes de seus servidores e do 
valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. 

A alternativa B está correta.

Alternativa C: 

Princípio da Publicidade: é imprescindível que os administrados tenham plena e 
inequívoca ciência dos atos e demais práticas administrativas deflagradas pelo Administrador, 
isso em decorrência do próprio princípio democrático. 

A publicação de atos e contratos em órgãos oficiais é apenas UM DOS MEIOS de se dar 
publicidade, que, por sua vez, também é garantida pela expedição de certidões e congêneres.

Segundo o professor Mateus Carvalho (2017) a publicidade não se confunde com a 
publicação do ato, sendo essa última apenas uma das diversas hipóteses de publicidade dos 
atos, um ato pode se tornar público com a mera notificação do interessado, sem conhecimento, 
portanto, das demais pessoas.

Conforme Hely, a publicidade não é elemento formativo do ato, mas sim requisito 
ou condição para eficácia e moralidade do ato.

Exceções ao princípio:

Artigo 5º, X: inviolabilidade da intimidade, da honra e da vida privada 
das pessoas; 

Artigo 5º, XXXIII: informação x segurança. 
Para Celso Antônio, trata-se da única exceção ao princípio;

Artigo 5º, LX: atos processuais e administrativos x sigilo. Ex.: processo 
administrativo ético dos conselhos (CRM, CRO); Lei 8112/90 – 
conveniência da instrução.

Info 766/STF: É constitucional lei de iniciativa parlamentar que obriga 
o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e internet a relação de 
obras de rodovias, portos e aeroportos. A Corte entendeu que não havia 
qualquer vício formal ou material na referida lei, considerando que (a lei) 
foi editada em atenção aos princípios da publicidade e da transparência, 
tendo por objetivo viabilizar a fiscalização das contas públicas.
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Info 543/STJ: O Ministério das Relações Exteriores não pode sonegar o 
nome de quem recebe passaporte diplomático. O nome de quem recebe 
um passaporte diplomático emitido por interesse público não pode ficar 
escondido do público. O interesse público pertence à esfera pública, e 
o que se faz em seu nome está sujeito ao controle social, não podendo 
o ato discricionário de emissão daquele documento ficar restrito ao 
domínio do círculo do poder.

A alternativa C está incorreta.
 
Alternativa D: STF: 

A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando estes 
forem ilegais. No entanto, se a invalidação do ato administrativo 
repercute no campo de interesses individuais, faz-se necessária a 
instauração de procedimento administrativo que assegure o devido 
processo legal e a ampla defesa.
Assim, a prerrogativa de a Administração Pública controlar seus próprios 
atos não dispensa a observância do contraditório e ampla defesa prévios 
em âmbito administrativo. STF. 2ª Turma. RMS 31661/DF, rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 10/12/2013 (Info 732).

A alternativa D, portanto, está correta.

Alternativa E: O STF, no julgamento do MS 26.860, decidiu que o prazo decadencial 
do art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a 
Constituição Federal.

Segundo consta no voto do Ministro Relator:

Com efeito, certo é o reconhecimento da necessidade de fixação de 
prazos decadenciais para o exercício do poder-dever de autotutela, 
sendo a estabilização das relações jurídicas pelo decurso do tempo 
consequência necessária do princípio da segurança jurídica. Porém, 
muito mais importante do que isso é a assertiva de que, quando estamos 
diante de uma afronta literal ao texto constitucional, é inadmissível que 
tenhamos uma norma legal que termine por proteger a perpetuação de 
determinado ato eivado de inconstitucionalidade desde o seu berço. 
A redação do art. 54 da Lei 9.784/99, que restringe o direito potestativo 
de anular atos inválidos de que decorrem efeitos favoráveis aos 
destinatários, tem raiz no parágrafo 48 da Lei de Processo Administrativo 
Federal da Alemanha de 1976 que também se ocupa do mesmo tópico 
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e extrai seu fundamento do princípio da proteção da confiança (do 
direito alemão: Vertrauensschutz). A aplicação do aludido princípio 
depende da satisfação de alguns requisitos, dentre os quais a base da 
confiança (em alemão: Vertrauensgrundlage). A base da confiança torna 
imprescindível que o ato estatal desperte no cidadão uma sinalização de 
que é válido, constitucional, isto é, de que está em plena harmonia com 
o ordenamento jurídico.
(...)
A edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente 
inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, 
não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência 
do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão 
de restringir o poder da Administração de rever seus atos. A situação 
de flagrante inconstitucionalidade, tendo em vista que o texto 
Constitucional não deixa qualquer dúvida quanto à obrigatoriedade de 
aprovação em concurso público para o desempenho de função notarial 
ou de registro, não pode ser amparada em razão do decurso do tempo 
ou da existência de leis locais que, supostamente, amparam a pretensão 
de perpetuação do ilícito.

A alternativa E está correta.

- GABARITO DA QUESTÃO: C.



39

DIREITO PENAL

15 – QUESTÃO:

De acordo com a Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), assinale a alternativa 
correta:

a) Pedro mantém uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar, no escritório de advocacia onde trabalha como 
advogado empregado. Nesse caso, Pedro deve responder pela prática do crime de posse de 
arma de fogo de uso permitido (art. 12, Estatuto do Desarmamento).
b) Sérgio é policial militar e tem um filho de apenas 5 anos de idade. Certo dia, depois de 
chegar cansado do trabalho, deixou sua arma de fogo em cima da cama, com a porta do 
quarto aberta, e foi tomar banho. A criança entrou no quarto do pai e pegou a arma, indo até 
a sala para brincar com o irmão mais velho. Por sorte, a mãe viu o objeto na mão do filho e o 
guardou rapidamente, evitando uma tragédia. Nesse caso, Sérgio deve responder pelo crime 
de omissão de cautela (art. 13, Estatuto do Desarmamento).
c) Carlos possui em sua casa uma arma de fogo de uso permitido com numeração raspada. 
Nesse caso, Carlos deve responder pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido 
(art. 12, Estatuto do Desarmamento).
d) Jorge trabalha como motorista de caminhão. Certo dia, numa blitz, o policial encontra uma 
arma de fogo de uso permitido no interior do caminhão. Nesse caso, Jorge deve responder 
pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Estatuto do Desarmamento), 
pois o veículo utilizado profissionalmente pode ser considerado como local de trabalho.
e) É típica a conduta daquele que porta, na forma de pingente, munição desacompanhada de 
arma, pois não se admite a aplicação do princípio da insignificância nos crimes previstos no 
Estatuto do Desarmamento.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA B.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: O art. 12 do Estatuto do Desarmamento trata do crime de posse 
irregular de arma de fogo de uso permitido, in verbis:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou 
munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, 
ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável 
legal do estabelecimento ou empresa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
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A conduta delituosa punida no dispositivo legal supratranscrito diz respeito à posse 
de arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido. Para caracterizar o crime de posse 
ilegal de arma de fogo é necessário que o agente mantenha sob sua guarda o objeto dentro de 
casa ou no local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento 
ou empresa. Trata-se, portanto, de posse intramuros.

No caso narrado na alternativa A, Pedro mantém uma arma de fogo de uso permitido 
no escritório de advocacia onde trabalha como advogado empregado. Isso quer dizer que ele 
não é o titular ou o responsável legal do escritório.

Desse modo, a conduta de Pedro encontra enquadramento típico não no art. 12, mas 
no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, in verbis:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 
empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 
munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

O art. 14 trata de porte, o qual se caracteriza por ser extramuros.

Considerando que Pedro estava com a arma de fogo, de uso permitido, no local de 
trabalho onde é apenas funcionário, incorreu nas penas do art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

Se a arma de fogo fosse de uso restrito, Pedro responderia nos termos do art. 16, 
caput, do Estatuto do Desarmamento.

A alternativa A, portanto, está incorreta.

Alternativa B: Sérgio praticou o crime de omissão de cautela, previsto no art. 13, 
caput, do Estatuto do Desarmamento, in verbis:

Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que 
menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental 
se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua 
propriedade:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.

Sérgio deixou de observar as cautelas necessárias para impedir que o filho, de apenas 
5 anos de idade, se apoderasse da arma de fogo. Ele não podia ter deixado o objeto em cima da 
cama, ao alcance da criança, e ainda com a porta do quarto aberta.
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Importante observar que o delito se consuma com o apoderamento da arma pelo 
menor ou pela pessoa com deficiência, dispensando-se a ocorrência de dano.

A alternativa B, portanto, está correta.

Alternativa C: É de extrema importância observar que o art. 16 do Estatuto do 
Desarmamento traz, no parágrafo único, uma série de condutas equiparadas ao porte de arma 
de fogo de uso restrito. Vejamos:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 
empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 
munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de 
identificação de arma de fogo ou artefato;
II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la 
equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de 
dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito 
ou juiz;
III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou 
incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar;
IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com 
numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, 
suprimido ou adulterado;
V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, 
acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e
VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, 
de qualquer forma, munição ou explosivo.

Na hipótese narrada na alternativa C, Carlos possui uma arma de fogo de uso 
permitido, mas ela está com a numeração raspada. Ele praticou então conduta que se enquadra 
no art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento.

Leia com atenção todos os incisos do parágrafo único, pois é comum confundir e 
enquadrar a conduta delituosa nos artigos 12 ou 14, quando na verdade estão no art. 16!

A alternativa C, portanto, está incorreta.



42

Alternativa D: Esse caso descrito na alternativa D foi objeto de julgamento pelo STJ, 
cuja ementa transcrevo abaixo:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA ENCONTRADA 
NO INTERIOR DE CAMINHÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. ABOLITIO 
CRIMINIS. INAPLICABILIDADE. PLEITO SUPERADO. ORDEM DENEGADA. 
1. Não se pode confundir o delito de posse irregular de arma de fogo com 
o de porte irregular de arma de fogo.
2. Caracteriza-se o delito de posse irregular de arma de fogo quando ela 
estiver guardada no interior da residência (ou dependência desta) ou no 
trabalho do acusado, evidenciado o porte ilegal se a apreensão ocorrer 
em local diverso. 3. O caminhão, ainda que seja instrumento de trabalho 
do motorista, não pode ser considerado extensão de sua residência, nem 
local de seu trabalho, mas apenas instrumento de trabalho. 
4. In casu, o paciente foi surpreendido com a arma “em sua cintura”, e 
não guardada no interior do caminhão. Assim sendo, à medida que a 
arma estava presa à cintura do paciente fica evidente que ele portava, 
efetivamente, a arma de fogo, que estava ao seu alcance, possibilitando 
a utilização imediata. 
5. Ante a impossibilidade de desclassificação do crime de porte de 
arma para o delito de posse, está superada a irresignação no tocante à 
incidência de abolitio criminis temporária, situação que ocorre apenas 
quanto à conduta relacionada ao crime de posse de arma de fogo, 
acessórios e munição. 
6. Ordem denegada.
(HC 172.525/MG, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU, QUINTA TURMA, 
julgado em 12/06/2012, DJe 28/06/2012) 

Em outras palavras, como a arma de fogo de fogo de uso permitido foi encontrada no 
interior do caminhão, Jorge praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, 
previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

Trata-se de ato extramuros, pois o agente estava com a arma fora de sua residência 
ou local de trabalho. O caminhão não pode ser considerado local de trabalho, sendo apenas 
“instrumento” de trabalho.

A alternativa D, portanto, está incorreta.

Alternativa E: O STF, em julgado recente (2016), entendeu que a conduta daquele 
que porta munição na forma de pingente, desacompanhada de arma, é atípica. A Suprema 
Corta aplicou nesse caso o princípio da insignificância. Vejamos a ementa:
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HABEAS CORPUS. DELITO DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. 
PACIENTE PORTANDO MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. 
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 
1. A análise dos documentos pelos quais se instrui pedido e dos 
demais argumentos articulados na inicial demonstra a presença dos 
requisitos essenciais à incidência do princípio da insignificância e a 
excepcionalidade do caso a justificar a flexibilização da jurisprudência 
deste Supremo Tribunal segundo a qual o delito de porte de munição 
de uso restrito, tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, é crime de 
mera conduta. 2. A conduta do Paciente não resultou em dano ou perigo 
concreto relevante para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar 
em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da 
ofensividade. Não se há subestimar a natureza subsidiária, fragmentária 
do direito penal, que somente deve ser acionado quando os outros 
ramos do direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos 
envolvidos. 3. Ordem concedida.

Soa estranho a aplicação do princípio da insignificância para crime previsto no 
Estatuto do Desarmamento. De fato, esse não é o entendimento que prevalece nos Tribunais 
Superiores.

Trata-se, portanto, de um julgado bem específico, que trata de apenas uma munição 
na forma de pingente, não sendo recomendável estender esse entendimento para outros casos.

A alternativa E, portanto, está incorreta, já que a conduta é ATÍPICA.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.

16 – QUESTÃO:

Considere as seguintes assertivas:

I – Antônia descobriu que seu esposo Cláudio tem um relacionamento extraconjugal há dois 
anos e, tomada pela raiva, decide matá-lo. Ela então pega a arma de fogo do marido, coloca 
seis balas e, quando ele chega em casa, começa a disparar. Desfere apenas dois tiros e atinge 
a vítima na perna esquerda. Ela então cai em si, larga a arma e o leva até o hospital. Antônia 
deve responder pelo delito de tentativa de homicídio, tendo em vista a aplicação do instituto 
do arrependimento eficaz.
II - Suponha que Antônia, desejando matar o marido, tenha descarregado a arma contra 
ele, acertando-o com um tiro no peito e outro na barriga. Arrependida, resolve socorrê-
lo, levando-o para o hospital mais próximo. Lá ele é atendido e sobrevive, tendo o médico 
relatado que o paciente só não morreu devido ao socorro imediato. Nesse caso, a conduta de 
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Antônia se enquadra no instituto da desistência voluntária.
III - Beatriz, conduzindo seu carro, atropelou e matou Diego. Logo em seguida, alguns dias 
depois, celebrou acordo de composição civil por meio do qual pagou indenização à família da 
vítima. Dois meses depois Beatriz foi denunciada pela prática do crime de homicídio culposo 
na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB). Nesse caso, ela pode ser beneficiada com 
a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior.

a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas o item II está correto.
c) Apenas o item III está correto.
d) Apenas os itens I e II estão corretos.
e) Nenhum dos itens está correto.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA E.

>> COMENTÁRIOS:

Analisando o caso narrado no item I, observa-se que Antônia colocou seis balas na 
arma de fogo, mas efetuou tão-somente dois disparos, desistindo de prosseguir na empreitada 
criminosa.

Desse modo, ela incorreu na hipótese de desistência voluntária. Isso porque ela 
podia continuar ofendendo o bem jurídico tutelado pela norma penal, mas preferiu abandonar 
tal plano.

Como existiam seis balas, ela podia ter descarregado todas em direção ao marido. 
No entanto, ao acertá-lo, cai em si, larga a arma e o socorre.

A desistência voluntária encontra previsão no art. 15, 1ª parte, do Código Penal, in 
verbis:

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na 
execução (...), só responde pelos atos já praticados.

Sendo assim, Antônia só deve responder pelos atos já praticados. Considerando que 
acertou um tiro na perna esquerda da vítima, deverá responder pelo delito de lesão corporal 
(art. 129, CP).

Observe, portanto, que ela não responderá pelo crime de homicídio, não obstante 
tenha sido essa a sua intenção inicial. Isso porque esse crime não se consumou justamente em 
virtude de ela mesma ter desistido de prosseguir na execução.
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É o que se chama de tentativa abandonada. Ao iniciar a execução o agente coloca 
em prática seu plano delitivo, mas, em seguida, abandona voluntariamente sua intenção inicial.

Nos termos do art. 15 do Código Penal, Antônia só responderá pelos atos já praticados 
(lesão corporal), e não pela tentativa do crime inicialmente desejado (homicídio).

O arrependimento eficaz será visto abaixo.

Analisando o caso narrado no item II, observa-se que Antônia descarregou a arma 
contra o marido. Isso quer dizer que ela efetuou tantos disparos quantos foram possíveis e só 
parou quando não havia mais bala.

Ela acertou um tiro no peito e outro na barriga da vítima, mas se arrependeu e o 
socorreu, evitando a consumação do crime de homicídio.

Repare que tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz a 
consumação não acontece. Por isso ambos são conhecidos como “ponte ouro”.

No entanto, no arrependimento eficaz o agente realiza todos os atos executórios 
disponíveis, sendo que o crime não se consuma porque ele mesmo toma as providências para 
evitar a consumação.

O Código Penal prevê o arrependimento eficaz no art. 15, 2ª parte, in verbis:

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, (...) impede que o resultado se 
produza, só responde pelos atos já praticados.

Desse modo, Antônia não deve responder pela tentativa de homicídio, mas apenas 
pelas lesões corporais por ela provocadas na vítima.

O item II está incorreto porque, na verdade, trata-se de arrependimento eficaz (e não 
desistência voluntária).

Para complementar a matéria, transcrevo abaixo os ensinamentos de Alexandre 
Salim e Marcelo André de Azevedo:

O arrependimento eficaz (arrependimento ativo ou resipiscência – 
sinônimo de arrependimento eficaz) se dá quando o agente, depois de 
realizados os atos executórios aptos a alcançar o resultado (conforme 
planejado), arrepende-se e voluntariamente pratica uma ação impedindo 
a produção do resultado, evitando, em razão dela, a consumação do crime 
inicialmente pretendido (art. 15, 2’ parte). Se ocorrer a consumação o 
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arrependimento não será eficaz. O arrependimento eficaz se dá depois 
de finalizados os atos de execução e antes da consumação. Importante 
destacar que, no arrependimento eficaz, o agente já realizou todos 
os atos necessários para a produção do resultado, restando apenas 
o desdobramento normal dos seus atos para a sua produção. Por isso 
deve praticar alguma ação para impedir o resultado. Na desistência 
voluntária, o agente não realiza os atos necessários para a produção do 
resultado.
Fonte: SALIM, Alexandre; DE AZEVEDO, Marcelo André. Direito Penal 
Parte Geral. Coleção Sinopses para Concursos. 7. ed. rev., ampl. e atual. 
Ed. Juspodivm.

O item III, por sua vez, trata do instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 
16 do Código Penal, in verbis:

Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, 
reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou 
da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a 
dois terços. 

Trata-se de uma causa obrigatória de redução de pena. Constitui expressão de 
política criminal e sua principal finalidade é incentivar a reparação do dano. O juiz deverá 
aplicar a redução se preenchidos os requisitos legais, eis que se trata de um direito subjetivo 
do agente.

O caso narrado no item III versa sobre o delito de homicídio culposo na direção 
de veículo automotor (art. 302 do CTB). O STJ, em dada oportunidade, já manifestou seu 
entendimento sobre caso muito semelhante. Vejamos a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE 
VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 312 DO CTB. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. REPARAÇÃO DO DANO. 
APLICÁVEL APENAS NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PLEITO SUBSIDIÁRIO. 
RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. ART. 65, III, B, DO CP. PENA-BASE 
FIXADA NO MÍNIMO. SÚMULA 231/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça 
possui entendimento de que, para que seja possível aplicar a causa de 
diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, faz-se necessário 
que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais. 
2. As Turmas especializadas em matéria criminal do Superior Tribunal 
de Justiça firmaram a impossibilidade material do reconhecimento 
de arrependimento posterior nos crimes não patrimoniais ou que não 
possuam efeitos patrimoniais. 3. In casu, a composição pecuniária da 
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autora do homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 
do CTB) com a família da vítima, por consectário lógico, não poderá surtir 
proveito para a própria vítima, morta em decorrência da inobservância 
do dever de cuidado da recorrente. 4. A existência de causa de aumento 
verificável na terceira fase da dosimetria não permite retorno para a fase 
anterior para reconhecer atenuantes, sob pena de subversão do sistema 
trifásico de dosimetria da pena. Súmula 231/STJ. 5. Recurso especial 
improvido, com determinação de imediato início de cumprimento da 
pena, vencidos, apenas quanto à execução provisória da pena, o Relator 
e a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.561.276-BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 
julgado em 28/6/2016 (Info 590).

O arrependimento posterior não pode ser aplicado no caso do delito do art. 302 do 
CTB porque este não é um crime patrimonial ou de efeito patrimonial. O bem jurídico por ele 
tutelado é a vida.

Não se pode reconhecer o arrependimento posterior porque é impossível a reparação 
do dano cometido contra o bem jurídico “vida”. Além disso, a vítima não poderá aproveitar a 
composição financeira realizada entre a sua família e o autor do crime. Sendo assim, inviável o 
reconhecimento do arrependimento posterior na hipótese de homicídio culposo na direção de 
veículo automotor.

Fonte: https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2016/11/info-590-stj1.pdf

O item III, portanto, está incorreto porque Beatriz não pode ser beneficiada com a 
causa de diminuição de pena do arrependimento posterior.

Considerando que nenhum dos itens está correto, a alternativa E deve ser assinalada.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: E.

17 – QUESTÃO:

Sobre crime continuado, considere as seguintes assertivas:

I –  Conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, para a caracterização da continuidade 
delitiva basta o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, 
lugar e forma de execução, não sendo necessário se perquirir sobre o requisito subjetivo da 
unidade de desígnios.
II -  A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua 
vigência é anterior à cessação da continuidade delitiva ou da permanência.
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III - É possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo (art. 157 do CP) e 
de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, do CP) porque estão no mesmo artigo do Código 
Penal e pertencem ao mesmo gênero.
IV - Admite-se a continuidade delitiva nos crimes contra a vida.

a) Apenas o item II está correto.
b) Apenas os itens I e II estão corretos.
c) Apenas os itens II e IV estão corretos.
d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIOS:

O Código Penal trata do crime continuado no art. 71, in verbis: 

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de 
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 
subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe 
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 

O crime continuado é uma ficção jurídica, inspirada em motivos de política criminal, 
idealizada com o objetivo de ajudar o réu. Ao invés de ele ser condenado pelos vários crimes, 
receberá a pena de somente um deles, com a incidência de um aumento previsto na lei.

Para o reconhecimento do crime continuado, são necessários quatro requisitos: 

1) pluralidade de condutas (prática de duas ou mais condutas subsequentes e 
autônomas);

O agente deve praticar duas ou mais condutas, ou seja, mais de uma ação ou omissão.

2) pluralidade de crimes da mesma espécie (prática de dois ou mais crimes iguais); 

Segundo o STJ e o STF, quando o CP fala em crimes da mesma espécie, ele exige que 
sejam crimes previstos no mesmo tipo penal, protegendo igual bem jurídico.

3) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução, entre outras; 
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4) unidade de desígnio.

Esse quarto requisito não está previsto expressamente no art. 71 do CP. Por isso, 
alguns doutrinadores afirmam que ele não é necessário. Sobre o tema, surgiram duas teorias:

Teoria objetiva pura (puramente objetiva): Segundo esta teoria, os requisitos para a 
continuidade delitiva são apenas objetivos e estão expressamente elencados no art. 71 do CP. 
Daí o nome: puramente objetiva. Não é necessário que se discuta se a intenção do agente era ou 
não praticar todos os crimes em continuidade delitiva. Essa teoria é minoritária e ultrapassada. 

Teoria objetivo-subjetiva (também chamada de teoria mista): De acordo com esta 
teoria, os requisitos para a continuidade delitiva são de natureza tanto objetiva como subjetiva. 
Daí o nome da teoria: objetivo-subjetiva. Os requisitos objetivos estão previstos no art. 71 
(mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução). O requisito subjetivo, por sua vez, 
é a unidade de desígnio, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos 
criminosos se apresentam entrelaçados (a conduta posterior deve constituir um desdobramento 
da anterior).

Essa é a teoria adotada pelo STJ e STF:

(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que 
para caracterizar a continuidade delitiva é necessária a demonstração 
da unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo que liga uma conduta 
a outra, não bastando, portanto, o preenchimento dos requisitos 
objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi). 2. 
No caso, observa-se que o Tribunal a quo, ao aplicar a regra do art. 71 do 
Código Penal, adotou a teoria puramente objetiva, deixando de valorar 
os aspectos subjetivos. (...) (REsp 421.246/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 
Sexta Turma, julgado em 15/12/2009)

O item I, portanto, está incorreto, já que não corresponde ao entendimento dos 
Tribunais Superiores.

Por outro lado, o item II está correto, porquanto está de acordo com o disposto na 
Súmula 711 do STF, in verbis:

Súmula 711: A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado 
ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da 
continuidade delitiva ou da permanência. 

Com relação ao item III, devemos lembrar que um dos requisitos para a configuração 
do crime continuado é que os crimes praticados sejam da mesma espécie.
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Considera-se o preenchimento desse requisito quando os delitos encontram previsão 
legal no mesmo tipo penal e quando protegem igual bem jurídico.

Desse modo, não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de 
roubo (art. 157 do CP) e de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, do CP). Isso porque, apesar 
de estarem previstos no mesmo artigo do Código Penal (art. 157) e pertencerem ao mesmo 
gênero, são de espécies distintas.

Nesse sentido, confira trecho da ementa de um julgado do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO 
(RESSALVADO O ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA). ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO E LATROCÍNIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA 
CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS DE ESPÉCIES 
DIVERSAS. MEIOS DE EXECUÇÃO DISTINTOS. HIPÓTESE DE CONCURSO 
MATERIAL DE CRIMES. AUSÊNCIA DE PATENTE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL QUE ENSEJE A CONCESSÃO DE ORDEM EX OFFICIO. ORDEM DE 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. (...)
3. Os crimes de roubo e latrocínio, pelos quais o Paciente foi condenado, 
apesar de serem do mesmo gênero, não são da mesma espécie. No 
crime de roubo, a conduta do agente ofende o patrimônio. No delito de 
latrocínio, ocorre lesão ao patrimônio e à vida da vítima, não havendo 
homogeneidade de execução na prática dos dois
delitos, razão pela qual tem aplicabilidade a regra do concurso material. 
Precedentes.
4. Ausência de patente constrangimento ilegal que, eventualmente, 
imponha a concessão de ordem ex officio.
5. Ordem de habeas corpus não conhecida.
(STJ, HC 240630/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,Julgado 
em 04/02/2014,DJE 17/02/2014).

O item III, portanto, está incorreto.

Por fim, o item IV afirma que se admite a continuidade delitiva nos crimes contra a 
vida.

Essa assertiva está correta, pois vai ao encontro do entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS. PENAL. DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO, UM CONSUMADO, 
OUTRO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA 
ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO 
CÓDIGO PENAL. AUMENTO EMPREGADO COM FUNDAMENTO NAS 
CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS 
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CORPUS DENEGADA.
1. Na continuidade delitiva específica, a fixação do patamar de acréscimo 
deve fundamentar-se no número de infrações cometidas e também nas 
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Precedentes.
2. O Tribunal de origem fixou em 1/3 o aumento da pena com base nas 
circunstâncias do caso concreto, reveladoras de maior reprovabilidade 
à luz do art. 59 do Código Penal (disparos de arma de fogo feitos 
pelas costas das vítimas em razão de vingança por desentendimentos 
anteriores), inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado.
3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ, HC 248541/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado 
em 12/11/2013,DJE 25/11/2013).

Importante destacar a existência do crime continuado específico, mencionado no 
julgado acima transcrito, o qual encontra previsão legal no parágrafo único do art. 71 do CP, in 
verbis:

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, 
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, 
considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, 
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se 
diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 
e do art. 75 deste Código. 

Muita atenção para os requisitos da continuidade delitiva específica!

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

18 – QUESTÃO:

Sobre o princípio da insignificância, considere as seguintes assertivas:

I – O princípio da insignificância não tem previsão legal no direito brasileiro. Trata-se de 
uma criação da doutrina e da jurisprudência, constituindo causa supralegal de exclusão da 
tipicidade material.
II - O princípio da insignificância somente pode ser aplicado para as infrações de menor 
potencial ofensivo.
III - Admite-se o princípio da insignificância no caso de crimes ambientais.
IV - Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos praticados em situação de violência 
doméstica, salvo para o crime de lesão corporal leve.
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a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas os itens I e III estão corretos.
c) Apenas os itens II e III estão corretos.
d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA B.

>> COMENTÁRIOS:

O item I está correto. Essas são as principais informações relevantes sobre o princípio 
da insignificância:

- não tem previsão legal no direito brasileiro;

- trata-se de uma criação da doutrina e da jurisprudência;

- constitui causa supralegal de exclusão da tipicidade material.

Por sua vez, o item II está incorreto. Isso porque não existe essa relação entre o 
princípio da insignificância e as infrações de menor potencial ofensivo.

O princípio da insignificância pode, em tese, ser aplicado para delitos de menor, 
médio ou alto potencial ofensivo, a depender da situação em concreto e do crime a que se 
refere.

O item III está correto. Admite-se a aplicação do princípio da insignificância para o 
caso de crimes ambientais, embora seja exigível uma maior cautela, tendo em vista a natureza 
difusa do bem jurídico tutelado.

Esse é o entendimento dos Tribunais Superiores. Apenas a título de exemplo, 
transcreve-se trecho de um julgado do STJ:

(...) A aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra o meio 
ambiente, reconhecendo-se a atipicidade material do fato, é restrita 
aos casos onde a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade 
e irrelevante periculosidade social. Afinal, o bem jurídico tutelado é a 
proteção ao meio ambiente, direito de natureza difusa assegurado pela 
Constituição Federal, que conferiu especial relevo à questão ambiental. 
(...) (STJ. 5ª Turma. RHC 35.122/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
26/11/2013)
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Por fim, o item IV está incorreto. O princípio da insignificância não pode ser aplicado 
para os crimes praticados no contexto de violência doméstica, inclusive no caso de lesão 
corporal de natureza leve. Afigura-se totalmente desarrazoado indicar qualquer exceção a esse 
entendimento, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do 
comportamento e lesão jurídica causada.

Vale ressaltar que o fato de o casal ter se reconciliado não significa atipicidade 
material da conduta ou desnecessidade de pena.

Nessa linha, vejamos julgado do STJ:

CONSTITUCIONAL E PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PRINCÍPIO DA 
BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior 
está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos princípios 
da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções 
praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito 
das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não 
implicando a reconciliação do casal atipicidade material da conduta ou 
desnecessidade de pena. Precedentes. 3. Ordem não conhecida.
(STJ. 5ª Turma. HC 333.195/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 
12/04/2016).

Portanto, verifica-se que apenas os itens I e III estão corretos, devendo ser assinalada 
a alternativa B.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

19 – QUESTÃO:

Assinale a alternativa incorreta:

a) O arquivamento implícito ocorre quando o juiz, em virtude do não oferecimento de 
denúncia pelo Ministério Público, fundamentado em razões de incompetência da autoridade 
jurisdicional, recebe tal manifestação como se tratasse de um pedido de arquivamento.
b) A ação de prevenção penal é aquela que se destina à aplicação de medida de segurança 
aos absolutamente inimputáveis.
c) Na Ação Penal Privada Subsidiária, se a vítima fraquejar, ela será afastada, e o promotor 
retoma a ação como parte principal, em fenômeno conhecido como Ação Penal Indireta.
d) Arquivamento originário é aquele emanado do próprio Procurador Geral do Ministério 
Público.
e) Ação penal secundária é aquela que ocorre quando situações específicas fazem variam a 
modalidade de ação penal a ser ajuizada. 

> RESPOSTA: ALTERNATIVA A.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: A alternativa traz o conceito de arquivamento indireto, e não de 
arquivamento implícito. Segundo Renato Brasileiro, em seu Manual de Processo Penal: 

O arquivamento indireto ocorre quando o juiz, em virtude do não 
oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, fundamentado 
em razões de incompetência da autoridade jurisdicional, recebe tal 
manifestação como se tratasse de um pedido de arquivamento.
Quando o magistrado não concorda com o pedido de declinação de 
competência formulado pelo órgão ministerial, não pode obrigar o 
Ministério Público a oferecer denúncia, sob pena de violação a sua 
independência funcional (CF, art. 127, § I 0). Há, assim, um impasse, 
porque o juiz se recusa a remeter os autos a outro juízo, por se considerar 
competente para o feito, ao passo que o órgão do Ministério Público 
recusa-se a oferecer denúncia, porque entende que a autoridade 
judiciária não é o juiz natural da causa. Não se trata de conflito de 
competência, porquanto o dissenso não foi estabelecido entre duas 
autoridades jurisdicionais. Também não se cuida de conflito de 
atribuições, já que o dissenso envolve uma autoridade judiciária e um 
órgão do Ministério Público.
Nesse caso, deve o juiz receber a manifestação como se tratasse de um 
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pedido indireto de arquivamento, aplicando, por analogia, o quanto 
disposto no art. 28 do CPP: os autos serão remetidos ao órgão de 
controle revisional do Ministério Público, seja o Procurador-Geral de 
Justiça, no âmbito do Ministério Público dos Estados, seja a Câmara de 
Coordenação e Revisão, na esfera do Ministério Público da União. É este 
o denominado arquivamento indireto. 

O arquivamento implícito, por sua vez, se caracteriza pela omissão do promotor em 
se manifestar expressamente sobre todos os crimes (arquivamento implícito objetivo) ou sobre 
todos os infratores (arquivamento implícito subjetivo) trazidos pelo Inquérito Policial. O STF e 
STJ não aceitam esse arquivamento. 

Alternativa B: Alternativa Correta. A ação de prevenção penal é aquela deflagrada 
com a finalidade de aplicar exclusivamente ao acusado inimputável, na forma do art. 26 do CP, 
medida de segurança, na chamada sentença absolutória imprópria. 

Alternativa C: Alternativa Correta. A ação penal indireta é aquela que ocorre quando 
o Ministério Público retoma o processo como parte principal, nos casos de ação penal privada 
subsidiária da pública, por inércia ou negligência do querelante. Tal prerrogativa está prevista 
no art. 29 do CPP:

Art. 29.  Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta 
não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a 
queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os 
termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a 
todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como 
parte principal.

Alternativa D: Alternativa Correta. De fato, o arquivamento originário é aquele feito 
por requerimento do Procurador Geral, nas ações em que atue originariamente. 

Alternativa E: Correta. Eventualmente, o legislador pode promover uma alteração na 
legitimidade para propositura da ação, em razão de situações específicas. E o que ocorre nos 
crimes contra a honra, que primariamente são crimes de ação privada, e secundariamente são 
de Ação Penal Pública Condicionada, como ocorre quando a vítima é o Presidente da República.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.
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20 – QUESTÃO:

Não cabe RESE:

a) da decisão que julgar extinta a punibilidade.
b) que concluir pela incompetência do juízo.
c) que denegar a apelação ou a julgar deserta.
d) do despacho que não admitir o assistente de acusação.
e) que não receber a denúncia. 

> RESPOSTA: ALTERNATIVA D.

>> COMENTÁRIOS: As hipóteses de cabimento do RESE estão previstas no art. 581 do CPP:

Art.  581.    Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou 
sentença: 
I - que não receber a denúncia ou a queixa;
II - que concluir pela incompetência do juízo; 
III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição; 
IV – que pronunciar o réu; 
V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, 
indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder 
liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
VI - (Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)
VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;
VIII  -  que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a 
punibilidade; 
IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra 
causa extintiva da punibilidade;
X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;
XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;
XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;
XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;
XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;
XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;
XVI  -  que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão 
prejudicial;
XVII - que decidir sobre a unificação de penas;
XVIII - que decidir o incidente de falsidade;
XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença 
em julgado; 
XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;
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XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do 
art. 774;
XXII - que revogar a medida de segurança;
XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a 
lei admita a revogação;
XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

Alternativa A: É comum pensarmos que da decisão que julgar extinta a punibilidade, 
por ser uma decisão que põe fim ao processo, caberia apelação. Entretanto, conforme o art. 
581, XVIII do CPP, cabe RESE. 

Alternativa B: Nos termos do art. 581, II do CPP, cabe RESE da decisão que concluir 
pela incompetência do juízo. Cuidado porque o dispositivo fala em Incompetência, e muitas 
vezes as questões de concurso trazem competência, o que torna a alternativa incorreta (mas 
não é o caso da alternativa ora analisada). 

Alternativa C: Nos termos do art. 639 do CPP, em regra, da decisão que denegar o 
recurso, caberá a carta testemunhável. Entretanto, especificamente da denegação da apelação, 
caberá RESE, nos termos do art. 581, XV do CPP.

Alternativa D: Perceba que, conforme art. 273 do CPP, a decisão que admitir, ou não, 
o assistente, será irrecorrível. Portanto, desta decisão não cabe RESE, razão pela qual esta é a 
alternativa correta.

Art.  273.    Do despacho que admitir, ou não, o assistente, não caberá 
recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão.

Alternativa E: CUIDADO: nos termos do art. 581 do CPP, da decisão que não receber 
a denúncia cabe RESE. Entretanto, da decisão que RECEBE a denúncia, não cabe recurso. 
Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, da decisão que rejeita a denúncia ou 
queixa cabe APELAÇÃO, conforme o art. 82 da Lei 9099. 

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.

21 – QUESTÃO:

Assinale a alternativa correta acerca do procedimento relativo aos processos de competência 
do Tribunal do Júri: 

a) Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri 
ou a segurança pessoal do acusado, o juiz poderá determinar o desaforamento do julgamento 
para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as 
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mais próximas.
b) O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 3 dias antes da 
data da sessão na qual pretendia atuar.
c)) Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e, 
sem seguida, o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação.
d) Não é admitido a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário.
e) Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, a este 
será remetido o processo. 

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Alternativa incorreta, pois em desconformidade com o art. 427 do CPP:

Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a 
imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal 
poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca 
da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as 
mais próximas.

Alternativa B: Alternativa incorreta, pois em desconformidade com o art. 430 do CPP:

O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação 
até 5 dias antes da data da sessão na qual pretendia atuar.

Alternativa C: Alternativa correta, nos termos do Art. 476, parág. 2 do CPP.

Alternativa D: Alternativa incorreta, pois em desconformidade com o Art. 476, parág 
4 do CPP: 

A acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a 
reinquirição de testemunha já ouvida em plenário.

Alternativa E: Cuidado com o art. 492 do CPP:

§ 1o Se houver desclassificação da infração para outra, de competência 
do juiz singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir 
sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da 
nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor 
potencial ofensivo, o disposto nos arts. 69 e seguintes da Lei no 9.099, de 
26 de setembro de 1995. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
§ 2o  Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso 
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contra a vida será julgado pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, 
aplicando-se, no que couber, o disposto no § 1o deste artigo.

CUIDADO PARA NÃO CONFUNDIR COM O DISPOSTO NO ART. 74, PARÁG. 2 DO CPP:

§  2o  Se, iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação 
para infração da competência de outro, a este será remetido o processo, 
salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, 
terá sua competência prorrogada.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

22 – QUESTÃO:

Sobre o procedimento de investigação criminal:

a) O procedimento investigatório criminal é condição de procedibilidade para a ação penal.
b) O membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições criminais, deverá dar 
andamento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento, às representações, 
requerimentos, petições e peças de informação que lhes sejam encaminhadas, podendo este 
prazo ser prorrogado, fundamentadamente, por mais 30 (trinta) dias, nos casos em que sejam 
necessárias diligências preliminares para a investigação dos fatos para formar juízo de valor.
c) O prazo mínimo para resposta às requisições do Ministério Público será de
15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento, salvo hipótese justificada de relevância e 
urgência e em casos de complementação de informações.
d) O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) 
dias, permitidas, por igual período, uma única prorrogação, por decisão fundamentada do 
membro do Ministério Público responsável pela sua condução.
e) Sem prejuízo de outras providências inerentes à sua atribuição funcional e legalmente 
previstas, o membro do Ministério Público, na condução das investigações, poderá 
notificar testemunhas e vítimas e requisitar sua condução coercitiva, nos casos de ausência 
injustificada.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA E.

>> COMENTÁRIOS: 

Acerca da Investigação criminal pelo Ministério Público, ensina Renato Brasileiro, em 
seu Manual de Direito Penal:

Muito se discute quanto à possibilidade de o Ministério Público realizar 
investigações criminais.
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Posição contrária à investigação pelo Ministério Público:
De um lado, parte da doutrina entende que ao Ministério Público não 
foi conferida a atribuição de realizar investigações no âmbito criminal. 
Entre outros fundamentos apontados por esses doutrinadores, podemos 
citar:
1) a investigação pelo Parquet atenta contra o sistema acusatório, pois 
cria um desequilíbrio na paridade de armas;
2) a Constituição Federal dotou o Ministério Público do poder de requisitar 
diligências e a instauração de inquéritos policiais (art. 1 29, VIII), mas 
não lhe conferiu o poder de realizar e presidir inquéritos policiais;
3) a atividade investigatória é exclusiva da Polícia Judiciária (CF, art. 1 
44, § 1 °, IV, c/c art. 1 44, § 4°);
4) não há previsão legal de instrumento idôneo para a realização das 
investigações pelo Ministério Público.

Posição favorável à investigação pelo Ministério Público:
Em sentido diverso, grande parte da doutrina tem admitido a 
possibilidade de investigação pelo Ministério Público, sob os seguintes 
argumentos:
1) Não há falar em violação ao sistema acusatório, nem tampouco à 
paridade d e armas, porquanto os elementos colhidos pelo Ministério 
Público terão o mesmo tratamento dispensado àqueles colhidos em 
investigações policias: serão de mera informação preliminar, apenas a 
servir de base para a denúncia, devendo ser ratificados judicialmente 
sob crivo do contraditório e da ampla defesa, para embasamento da 
eventual condenação de alguém;
2) Teoria dos poderes implícitos: segundo essa teoria, nascida na 
Suprema Corte dos EUA, no precedente Me CulloCh vs. Maryland 
(1819), a Constituição, ao conceder uma atividade- fim a determinado 
órgão ou instituição, culmina por, implicitamente e simultaneamente, 
a ele também conceder todos os meios necessários para a consecução 
daquele objetivo. Segundo o Juiz Black “tudo o que for necessário para 
fazer efetiva alguma disposição constitucional, envolvendo proibição 
ou restrição ou a garantia a um poder, deve ser julgado implícito e 
entendido na própria disposição”.
Portanto, se a última palavra acerca de um fato criminoso cabe ao 
Ministério Público, porquanto é ele o titular da ação penal pública (CF, 
art. 1 29, inc. I), deve-se outorgar a ele todos os meios para firmar seu 
convencimento, aí incluída a possibilidade de realizar investigações 
criminais, sob pena de não se lhe garantir o meio idôneo para realizar a 
persecução criminal, ao menos em relação a certos tipos de delito;
3) A Constituição Federal confere à Polícia Federal a exclusividade 
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do exercício das funções de Polícia Judiciária da União, mas funções 
de polícia judiciária não se confundem com funções de polícia 
investigativa. Por polícia investigativa compreendem-se as atribuições 
ligadas à colheita de elementos informativos quanto à autoria e 
materialidade das infrações penais. A expressão polícia judiciária está 
relacionada às atribuições de auxiliar o Poder Judiciário, cumprindo as 
ordens judiciárias relativas à execução de mandado de prisão/ busca e 
apreensão, à condução coercitiva de testemunhas, etc. Apesar do teor 
do art. 4° do CPP, segundo o qual a polícia judiciária tem por objeto a 
apuração das infrações penais e da autoria, essa terminologia não foi 
recepcionada pela Constituição Federal. Basta perceber que a própria 
Constituição Federal, ao se referir às atribuições da Polícia Federal, 
diferencia as funções de polícia investigativa (CF, art. 1 44, § 1 °, incisos 
I e II) das funções de polícia judiciária (CF, art. 1 44, § 1 °, inciso IV), o 
que também se dá quando se refere às polícias civis, às quais incumbem 
as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. 
Portanto, estabelecida a distinção noções de polícia judiciária e funções 
de polícia investigativa, fica claro que apenas a primeira foi conferida 
com exclusividade à Polícia Federal e à Polícia Civil. As atribuições 
investigatórias, todavia, poderão ser exercidas por outras autoridades 
administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função, tal qual 
dispõe o art. 4°, parágrafo único, do CPP.
4) A possibilidade de o Ministério Público investigar pode ser extraída de 
diversos dispositivos constitucionais e legais.
No âmbito da Constituição Federal, além da titularidade da ação penal 
pública (art. 129, I), convém ressaltar que também se estabelece como 
função institucional do Ministério Público expedir notificações nos 
procedimentos administrativos de sua competência, requisitando 
informações e documentos para instruí-los, assim como requisitar 
diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados 
os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais (art. 129, 
VI e VIII).
Por sua vez, a Lei Complementar no 75/93, nos arts. 7° e 8°, enumera 
diversas atribuições do Ministério Público da União, destacando-se, dentre 
elas, a possibilidade de instaurar inquérito civil e outros procedimentos 
administrativos correlatos, requisitar diligências investigatórias e a 
instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo 
acompanhá-los e apresentar provas, requisitar à autoridade competente 
a instauração de procedimentos administrativos, notificar testemunhas 
e requisitar sua condução coercitiva, no caso de ausência injustificada, 
requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades 
da Administração Pública direta ou indireta, requisitar da Administração 
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Pública serviços temporários de seus servidores e meios materiais 
necessários para a realização de atividades específicas, requisitar 
informações e documentos a entidades privadas, realizar inspeções e 
diligências investigatórias, etc .
No mesmo rumo, a Lei da Ação Civil Pública (Lei n° 7 . 347 /85) prevê que 
o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito 
civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, 
certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, 
o qual não poderá ser inferior a 1 O (dez) dias úteis. De seu turno, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que compete ao Ministério 
Público instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e 
determinar a instauração de inquérito policial, para apuração de ilícitos 
ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude (Lei n° 8 . 
069/90, art. 201, VII). Dispositivo semelhante a este também pode ser 
encontrado no Estatuto do Idoso (Lei n° 10. 74 1 /03, art. 74).

- Procedimento investigatório criminal
Firmada a possibilidade de o Ministério Público presidir investigações 
criminais, e tendo em conta que o órgão do Ministério Público não pode 
presidir inquéritos policiais, discute-se acerca do instrumento a ser 
utilizado para a realização das investigações pelo órgão ministerial.
O meio a ser usado pelo Parquet para a realização das investigações 
é o procedimento investigatório criminal (PIC), o qual não exclui a 
possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos 
legitimados da Administração Pública. Consiste o procedimento 
investigatório criminal no instrumento de natureza administrativa 
e inquisitorial, instaurado e presidido por um membro do MP, com 
atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de 
infrações penais, de natureza pública, fornecendo elementos para 
o oferecimento ou não da denúncia, estando regulamentado pela 
Resolução n° 1 3 do Conselho Nacional do Ministério Público. 1 34
Esse procedimento poderá ser instaurado de oficio, por membro do 
Ministério Público, no âmbito de suas atribuições criminais, ao tomar 
conhecimento de infração penal, por qualquer meio, ainda que informal, 
ou mediante provocação. Também poderá ser instaurado por grupo de 
atuação especial composto por membros do Ministério Público. Essa 
instauração deve se dar por portaria fundamentada, devidamente 
registrada e autuada, com a indicação dos fatos a serem investigados e 
deverá conter, sempre que possível, o nome e a qualificação do autor da 
representação e a determinação das diligências iniciais.
Admitida a possibilidade de o Ministério Público presidir investigações 
criminais através do procedimento investigatório criminal, é certo dizer 
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que, da mesma forma que se assegura ao advogado acesso aos autos do 
inquérito policial, também se deve a ele assegurar o acesso aos autos 
desse procedimento, sob pena de violação ao preceito do art. 5°, LXIII, 
da Constituição Federal.
Dentre outras limitações, não pode o Ministério Público desrespeitar 
o direito do investigado ao silêncio (nemo tenetur se detegere), nem 
lhe ordenar a condução coercitiva, nem constrangê-lo a produzir 
prova contra si próprio, nem lhe recusar o conhecimento das razões 
motivadoras do procedimento investigatório, nem submetê-lo a medidas 
sujeita à reserva constitucional de jurisdição, nem impedi-lo de fazer-
se acompanhar de Advogado, nem impor, a este, indevidas restrições 
ao regular desempenho de suas prerrogativas profissionais. 1 35 O 
Ministério Público também não está autorizado a requisitar documentos 
fiscais e bancários sigilosos diretamente ao Fisco e às instituições 
financeiras, sob pena de violar os direitos e garantias constitucionais de 
intimidade da vida privada dos cidadãos, já que tal medida somente é 
válida quando precedida da devida autorização judicial. 

Em 2015, o STF proferiu o seguinte entendimento:

“O Ministério Público dispõe de competência para promover, por 
autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza 
penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a 
qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, 
observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva 
constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais 
de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, 
artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo 
da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito 
– do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente 
documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros 
dessa instituição”.

O STF, portanto, estabeleceu parâmetros para a validade da instigação criminal pelo 
Ministério Público, quais sejam:

1) Devem ser respeitados os direitos e garantias fundamentais dos investigados; 
2) Os atos investigatórios devem ser necessariamente documentados e praticados 

por membros do MP;
3) Devem ser observadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição, ou 

seja, determinadas diligências somente podem ser autorizadas pelo Poder Judiciário nos casos 
em que a CF/88 assim exigir (ex: interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário etc);
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4) Devem ser respeitadas as prerrogativas profissionais asseguradas por lei aos 
advogados;

5) Deve ser assegurada a garantia prevista na Súmula vinculante 14 do STF (“É direito 
do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já 
documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de 
polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”);

6) A investigação deve ser realizada dentro de prazo razoável;
7) Os atos de investigação conduzidos pelo MP estão sujeitos ao permanente controle 

do Poder Judiciário.

Além da doutrina e da jurisprudência a respeito, é fundamental conhecer a Resolução 
13 do CNMP.

Alternativa A: Nos termos do art. 1, Parágrafo único da Res. 13 do CNMP: 

O procedimento investigatório criminal não é condição de procedibilidade 
ou pressuposto processual para o ajuizamento de ação penal e não 
exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos 
legitimados da Administração Pública.

Alternativa B: De acordo com o art. 3, parág. 5 da Res. 13 do CNMP:

O membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições 
criminais, deverá dar andamento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
de seu recebimento, às representações, requerimentos, petições e peças 
de informação que lhes sejam encaminhadas, podendo este prazo ser 
prorrogado, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias, nos casos 
em que sejam necessárias diligências preliminares para a investigação 
dos fatos para formar juízo de valor.

Alternativa C: Nos termos do Art. 6, parág. 2 da Res. 13 do CNMP: 

O prazo mínimo para resposta às requisições do Ministério Público será 
de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento, salvo hipótese justificada 
de relevância e urgência e em casos de complementação de informações.

Alternativa D: Nos termos do art. 12 da Res. 13 do CNMP: 

O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo 
de 90 (noventa) dias, permitidas, por igual período, prorrogações 
sucessivas, por decisão fundamentada do membro do Ministério Público 
responsável pela sua condução. 
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Alternativa E: Alternativa correta, conforme art. 6, IV da Res. 13 do CNMP. 

>>> ALTERNATIVA CORRETA: E.
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DIREITO CIVIL

23 – QUESTÃO:

É nulo o casamento:

a) contraído pelo enfermo sem o necessário discernimento para os atos da vida civil.
b) de quem não completou a idade mínima para casar.
c) contraído por infringência de impedimento.
d) do incapaz de consentir ou de manifestar, de modo inequívoco, o consentimento.
e) por vício da vontade. 

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIOS: 

Com a mudança ocorrida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o art. 1.548 do CC 
traz como causa de nulidade do casamento apenas a infringência de impedimento. Portanto, 
agora ficou mais fácil: basta memorizar esta hipótese como sendo causa de nulidade do 
casamento, e as demais serão causas de anulação do casamento. 

Alternativa A: Esta era uma hipótese de nulidade do casamento. Entretanto, o 
Estatuto da Pessoa com deficiência revogou este dispositivo.

Alternativa B: Alternativa incorreta, pois esta é uma hipótese de anulação do 
casamento, nos termos do art. 1.550, e não hipótese de nulidade. 

Alternativa C: Esta é a única hipótese prevista como causa de nulidade do casamento, 
nos termos do art. 1.548 do CC.

Alternativa D: Alternativa incorreta, pois esta é uma hipótese de anulação do 
casamento, nos termos do art. 1.550, e não hipótese de nulidade.

Alternativa E: Alternativa incorreta, pois esta é uma hipótese de anulação do 
casamento, nos termos do art. 1.550, e não hipótese de nulidade.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.
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24 – QUESTÃO:

O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento é:

a) cento e oitenta dias, em caso de incompetência da autoridade celebrante.
b) dois anos, em caso de erro essencial sobre a pessoa do cônjuge.
c) três anos, se realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da 
revogação do mandato.
d) quatro anos, se houver coação.
e) três anos, em caso de incompetência da autoridade celebrante.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA D.

>> COMENTÁRIOS: 

O art. 1560 do CC traz os prazos para a anulação do casamento:

Art. 1.560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento, 
a contar da data da celebração, é de:
I - cento e oitenta dias, no caso do inciso IV do art. 1.550;
II - dois anos, se incompetente a autoridade celebrante;
III - três anos, nos casos dos incisos I a IV do art. 1.557;
IV - quatro anos, se houver coação.
§ 1o Extingue-se, em cento e oitenta dias, o direito de anular o casamento 
dos menores de dezesseis anos, contado o prazo para o menor do dia em 
que perfez essa idade; e da data do casamento, para seus representantes 
legais ou ascendentes.
§ 2o  Na hipótese do  inciso V do art. 1.550, o prazo para anulação do 
casamento é de cento e oitenta dias, a partir da data em que o mandante 
tiver conhecimento da celebração.

Para ajudar na memorização, vou explicar como eu fazia: existem 4 prazos: 4 anos, 
3 anos, 2 anos e 180 dias; e também 4 causas de anulação: coação, erro, incompetência da 
autoridade celebrante e “outras hipóteses”. Agora, basta associar a ordem do maior para o 
menor prazo com as hipóteses em ordem alfabética: Coação – erro – incompetência – outras 
hipóteses. Em casos como este, que não resta outra opção ao candidato se não memorizar, 
busquem alguma forma de facilitar isto, associando a algo.  

Alternativa A: Alternativa incorreta, pois o prazo para anulação do casamento em 
caso de incompetência da autoridade celebrante é de 2 anos.
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Alternativa B: Alternativa incorreta, pois o prazo para anulação do casamento nas 
hipóteses de erro é de 3 anos.

Alternativa C: Alternativa incorreta, pois neste caso o prazo para anulação do 
casamento é de 180 dias. 

Alternativa D: Alternativa correta. 

Alternativa E: Alternativa incorreta, pois o prazo para anulação do casamento em 
caso de incompetência da autoridade celebrante é de 2 anos.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.

25 – QUESTÃO:

Sobre bem de família, é correto afirmar que:

a) O bem de família legal independe de ato volitivo e acarreta a impenhorabilidade e a 
inalienabilidade do bem.
b) O bem de família voluntário tem que ser instituído por escritura pública.
c) O bem de família voluntário é isento de execução por todas as dívidas posteriores ä sua 
execução.
d) A Lei que trata sobre bem de família legal aplica-se apenas as penhoras realizadas após sua 
entrada em vigor. 
e) É impenhorável o único imóvel comercial do devedor que esteja alugado quando o valor 
do aluguel é destinado ao pagamento da locação residencial da sua família. 

> RESPOSTA: ALTERNATIVA E.
 
>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: De fato, o bem de família legal (disciplinado pela Lei 8009) independe 
de ato volitivo. Entretanto, embora o bem seja impenhorável, não é inalienável. Esta é, inclusive, 
uma das diferenças do bem de família legal e bem de família voluntário (previsto no CC), pois 
este se torna impenhorável e também inalienável. Outra diferença entre eles é que o valor 
máximo do bem de família voluntário está limitado a 1/3 do patrimônio líquido do instituidor, 
enquanto para o bem de família legal, afigura-se irrelevante o valor do bem (e, caso a entidade 
familiar tenha mais de um bem imóvel, a impenhorabilidade recairá sobre aquele de menor 
valor).

Alternativa B: De acordo com o art. 1711 do CC, o bem de família voluntário pode ser 
instituído por escritura pública ou testamento. Vejam: 
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Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura 
pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir 
bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio 
líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a 
impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial.

Alternativa C: A alternativa está incorreta, pois o art. 1715 do CC ressalva as dívidas 
provenientes de tributos relativos ao prédio ou despesas do condomínio. 

Art. 1.715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores 
à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, 
ou de despesas de condomínio.

Alternativa D: De acordo com a súmula 205 do STJ, a Lei 8009 pode ser aplicada 
inclusive para penhora realizada ANTES da sua vigência. 

Alternativa E: Alternativa correta. Este foi um importante julgado do STJ. Vejam a 
explicação contida no site Dizer o Direito:

Segundo a redação literal da súmula 486-STJ, “é impenhorável o único 
imóvel RESIDENCIAL do devedor que esteja locado a terceiros, desde 
que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a 
moradia da sua família.” 
A 2a Turma do STJ, contudo, ampliou esta proteção e decidiu que 
também é impenhorável o único imóvel COMERCIAL do devedor que 
esteja alugado quando o valor do aluguel é destinado unicamente 
ao pagamento de locação residencial por sua entidade familiar. 
STJ. 2a Turma. REsp 1.616.475-PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado 
em 15/9/2016 (Info 591). 

>>> ALTERNATIVA CORRETA: E.

26 – QUESTÃO:

Assinale a alternativa correta acerca das associações:

a) Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.
b) Se o associado for titular de quota ou fração ideal do patrimônio da associação, a 
transferência daquela importará na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou 
ao herdeiro.
c) Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido será destinado à 
instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.
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d) Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins econômicos 
ou não.
e) Os associados devem ter iguais direitos, não podendo o estatuto instituir categorias com 
vantagens especiais.
 
> RESPOSTA: ALTERNATIVA A.

>> COMENTÁRIOS: 

Alternativa A: Esta é a alternativa correta, nos termos do Art. 53 do CC.

Alternativa B: Alternativa incorreta, pois está em desconformidade com o Art. 56, 
parág. Único do CC: 

Se o associado for titular de quota ou fração ideal do patrimônio da 
associação, a transferência daquela NÃO importará, de per si, na 
atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro.

Alternativa C: De acordo com o Art. 61 do CC, dissolvida a associação, o remanescente 
do patrimônio líquido somente será destinado ä instituição municipal, estadual ou federal SE 
OMISSO o estatuto (pois a regra é que o patrimônio seja destinado á entidade designada no 
estatuto).

Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido será 
destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto, 
ou, omisso este, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins 
idênticos ou semelhantes.

Alternativa D: Alternativa incorreta, pois em desconformidade com o Art. 53 do 
CC: Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins NÃO 
econômicos.

Alternativa E: Esta alternativa também está incorreta, pois em desconformidade com 
o art. 55 do CC:

Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir 
categorias especiais.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.
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27- QUESTÃO:

De acordo com o Código Civil, analise os itens a seguir:

I - São excluídos da sucessão somente os legatários que, por violência ou meios fraudulentos, 
inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última 
vontade.
II - A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer dos casos de indignidade previstos no 
Código Civil, será declarada por sentença.
III - O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em quatro anos, 
contados da abertura da sucessão.
IV - O Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário 
somente quando estes houverem sido autores, co-autores ou partícipes de homicídio doloso 
ou culposo,  contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascenden-
te ou descendente.

São corretos os itens:

a) I e IV.
b) II e III.
c) II e IV.
d) I e III.
e) I, II e IV.

> RESPOSTA: Alternativa B.

>> COMENTÁRIOS:

Atente sempre ao comando do enunciado. Se ele pede para análise ser feita de acor-
do com a lei, doutrina e jurisprudência. Isto pode alterar a resposta correta, razão pela qual 
exige atenção pelo candidato.

Trata-se de tema que envolve alteração legislativa no ano de 2017, inclusive no que se 
refere a atuação do Ministério Público. Por isso, exige atenção do candidato quanto à mudança.

Item I - Incorreto - De acordo código civil, tanto os herdeiros quanto os legatários po-
dem ser excluídos da sucessão nas hipóteses previstas. Este é o erro da assertiva, a hipótese de 
exclusão por indignidade está elencada no Código Civil, a assertiva mostra apenas uma delas. 
Vejamos.

Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários:
I - que houverem sido autores, co-autores ou partícipes de homicídio do-
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loso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu 
cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente;
II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança 
ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou com-
panheiro;
III - que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o 
autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última 
vontade.

Item II - Correta. A lei exige processo judicial para a exclusão dos herdeiros e legatá-
rios do processo sucessório, conforme se verifica no art. 1.815 do Código Civil.

Art. 1.815.A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses ca-
sos de indignidade, será declarada por sentença.

Item III - Correta. Trata-se de texto expresso de lei.

§ 1o O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extin-
gue-se em quatro anos, contados da abertura da sucessão.

Item IV- Incorreto.   A Lei nº 13.532 de 2017 adicionou o parágrafo segundo do art. 1815 
do CC para conferir ao Ministério Público legitimidade ativa para propor ação de indignidade.

§ 2o Na hipótese do inciso I do art. 1.814, o Ministério Público tem 
legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário.  

Observe que o Ministério Público não possui legitimidade para propor ação em todas 
as hipóteses legais, mas somente na hipótese do inciso I, quando o excluído for autor, co-autor 
ou partícipe de homicídio doloso, tentado ou consumado. Não se fala em exclusão na hipótese 
de homicídio culposo.

I - que houverem sido autores, co-autores ou partícipes de homicídio do-
loso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu 
cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente.

A doutrina já entendia ser possível a legitimidade do Ministério Público quando hou-
vesse interesse público, conforme se verifica em enunciado da jornada de direito civil.

Enunciado 116 – Jornada de Direito Civil: O Ministério Público, por força 
do art. 1.815, desde que presente o interesse público, tem legitimidade 
para promover ação visando à declaração de indignidade de herdeiro ou 
legatário.
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Observe, entretanto, que a alteração legal não mencionou interesse público. Apenas 
conferiu a atribuição ao Ministério Público no que se refere ao inciso I, sem impor restrições.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.

28 – QUESTÃO:

Assinale a opção correta de acordo com o Superior Tribunal de Justiça:

I - Não cabe ao Ministério Público ajuizamento de ação de alimentos, caso exista Defensoria 
Pública em funcionamento na comarca.
II - Ao propor a ação de alimentos, o Ministério Público atua como representante processual, 
postulando em nome da criança ou adolescente.
III - O Ministério Público somente tem legitimidade para propor ação de alimentos se a crian-
ça ou adolescente estiver em situação de risco prevista no Estatuto da Criança e Adolescente.
IV - O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de 
criança ou adolescente independentemente do exercício do poder familiar dos pais.

Estão incorretos os itens:

a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) II, III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, II e III.

> RESPOSTA: Alternativa E.

>> COMENTÁRIOS:

A questão exige conhecimento acerca da posição do Superior Tribunal de Justiça 
sobre o tema. Observe que já há súmula sobre o assunto, o que pode, inclusive ser objeto de 
questionamento pela banca.

O Ministério Público da Bahia gerou precedente relacionado ao tema no Superior Tri-
bunal de Justiça3, razão pela qual aumentam as chances da temática ser abordada em qualquer 
fase do concurso. Importante estudar as hipóteses trazidas pela súmula, bem como os julgados 
relacionados para se ter conhecimento acerca dos fundamentos adotados.

Súmula 594-STJ: O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar 
ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente independen-

3 STJ. 2ª Seção. REsp 1.265.821-BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 14/5/2014.
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temente do exercício do poder familiar dos pais, ou do fato de o menor 
se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros questionamentos 
acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca.

O STJ entendeu ser inerente às funções constitucionais do Parquet o ajuizamento de 
ação de alimentos em favor do incapaz, assim como disposição prevista no art. 201, III, ECA.

Art. 201. Compete ao Ministério Público:
III - promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos 
de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e remoção de 
tutores, curadores e guardiães, bem como oficiar em todos os demais 
procedimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude.

Item I - Incorreta. De acordo com a súmula, em virtude de ser função inerente ao Par-
quet a presença da Defensoria Pública na comarca, não excluiu sua atribuição.

Item II - Incorreta. O Ministério Público atua como substituto processual, pois atua 
em nome próprio, pleiteando direito alheio. O Ministério Público que é parte autora da ação. 
Situação diferente da Defensoria Pública, que atua como representante processual, ou seja, a 
criança ou adolescente é parte autora da ação.

Item III - Incorreta. Quando a criança encontra-se em situação de risco, o Ministério 
Público pode ajuizar a ação, mas a questão utiliza a expressão somente e esta não é a única 
possibilidade de atuação do Ministério Público, conforme explicações anteriores.

Item IV - Correta. Por ser inerente à função institucional, conforme anteriormente 
explicado, o Ministério Público tem legitimidade de ajuizar ação de alimentos, mesmo que os 
pais estão em pleno exercício do poder familiar.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: E.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL

29 – QUESTÃO:

Sobre os embargos de declaração, assinale a alternativa correta:

a) Cabem embargos de declaração apenas contra sentença ou acórdão para esclarecer 
obscuridade ou eliminar contradição.
b) Os embargos serão opostos, no prazo de 15 (quinze) dias, em petição dirigida ao juiz, com 
indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
c) O CPC/15 consagra o prequestionamento explícito.
d) Cabem embargos de declaração para corrigir erro material.
e) Os embargos de declaração possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a 
interposição de recurso.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA D.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: O recurso de embargos de declaração cabe contra qualquer decisão 
judicial, e não apenas em face sentença ou acórdão. 

É o que diz expressamente o art. 1.022, caput, do CPC/15, in verbis:

Art. 1.022.   Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Nessa linha, explica o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

Qualquer decisão judicial   comporta embargos declaratórios, porque, 
como destaca Barbosa Moreira, é inconcebível que fiquem sem remédio 
a obscuridade, a contradição a omissão ou o erro material  existente 
no pronunciamento jurisdicional. Não tem a mínima relevância ter 
sido a decisão proferida por juiz de primeiro grau ou tribunal superior, 
monocrática ou colegiada, em processo de conhecimento ou de 
execução;  nem importa que a decisão seja terminativa, final  ou 
interlocutória.
Fonte: Curso de Direito Processual Civil – vol. III / Humberto Theodoro 
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Júnior. 50. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

A alternativa A, portanto, está incorreta.

Alternativa B: Incorreta. Veja o disposto no art. 1.023 do CPC/15, in verbis:

Art. 1.023.  Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 
petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 
ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Importante lembrar que, em regra, o prazo para interpor recurso é de 15 (quinze) 
dias. A exceção fica por conta dos embargos de declaração.

Nesse sentido, o art. 1.003 do CPC/15, in verbis:

Art. 1.003 (...)
§ 5º  Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os 
recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Alternativa C: O prequestionamento ficto consiste na ausência de prequestionamento 
pelo Tribunal, mesmo após embargos de declaração para suprir a omissão.

Via de regra, para fins de prequestionamento, a decisão precisa ter enfrentado a 
questão objeto de debate de maneira expressa. 

Ocorre que, em alguns casos, não há o enfrentamento explícito. Assim, é preciso 
utilizar os embargos de declaração para que a matéria seja analisada, ou seja, provoca-se o 
tribunal para que debata a questão e seja possível interpor recurso extraordinário e/ou recurso 
especial.

O STF entendia que se a parte apresentasse os embargos de declaração e o tribunal 
rejeitasse, haveria o prequestionamento ficto da questão.

O STJ, por outro lado, não admitia o prequestionamento ficto, tendo, inclusive, 
sumulado o entendimento: 

Súmula 211 - Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a 
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo 
tribunal a quo.

O CPC/15 adotou o entendimento do STF, em seu art. 1.025, in verbis:
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Art. 1.025.   Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o 
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que 
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o 
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou 
obscuridade.

Desse modo, pode-se afirmar que o CPC/15 consagrou expressamente o 
prequestionamento ficto (e não o explícito).

A alternativa C, portanto, está incorreta.

Alternativa D: A assertiva está de acordo com o art. 1.022 do CPC/15, in verbis:

Art. 1.022.   Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Importante mencionar o Enunciado n. 360 do Fórum Permanente de Processualistas 
Civis (FPPC), que expõe o seguinte entendimento doutrinário:

360. A não oposição de embargos de declaração em caso de erro material 
na decisão não impede sua correção a qualquer tempo.

A alternativa D, portanto, está correta.

Alternativa E: Incorreta, pois os embargos de declaração não possuem efeito 
suspensivo.

É o que prevê o art. 1.026 do CPC/15, in verbis:

Art. 1.026.  Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e 
interrompem o prazo para a interposição de recurso.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.
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30 – QUESTÃO:

É cediço que a única hipótese atual de prisão civil por dívida é no caso de inadimplemento 
de obrigação alimentar. O CPC/15 trata expressamente dessa matéria. Assinale a alternativa 
correta:

a) O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 
4 (quatro) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 
do processo.
b) A prisão será cumprida em regime semiaberto, devendo o preso ficar separado dos presos 
comuns.
c) Caso o executado, intimado pessoalmente, não efetuar o pagamento do débito alimentar, 
não provar que o efetuou ou não apresentar justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o 
juiz mandará protestar o pronunciamento judicial.
d) O cumprimento da pena exime o executado do pagamento das prestações vencidas, mas 
não das vincendas.
e) Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de 
mandar protestar o pronunciamento judicial, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de até 60 
(sessenta) dias.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Incorreta, pois o débito alimentar que autoriza a prisão civil do 
alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 
execução e as que se vencerem no curso do processo.

É o que estabelece o art. 528, §7º, do CPC/15, in verbis:

Art. 528 (...)
§ 7º  O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o 
que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 
execução e as que se vencerem no curso do processo.

Alternativa B: Incorreta, pois a prisão será cumprida em regime fechado, devendo o 
preso ficar separado dos presos comuns.

Nesse sentido, prevê o art. 528, §4º, do CPC/15, in verbis:

Art. 528 (...)
§ 4º A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar 
separado dos presos comuns.
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Alternativa C: Correta, pois está de acordo com o teor do art. 528, §1º, do CPC/15, in 
verbis:

Art. 528.  No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 
prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, 
o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado 
pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou 
justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
§ 1º  Caso o executado, no prazo referido no  caput, não efetue o 
pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 
impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento 
judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.

Alternativa D: Incorreta, pois o cumprimento da pena não exime o executado do 
pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Nessa linha, prevê o art. 528, §5º, do CPC/15, in verbis:

Art. 528 (...)
§ 5º O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das 
prestações vencidas e vincendas.

Alternativa E: Incorreta, pois o prazo da prisão varia de 1 a 3 meses.

Art. 528 (...)
§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for 
aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na 
forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 
meses.

Se você errou essa questão, provavelmente confundiu o prazo da prisão previsto no 
CPC/15 com aquele estabelecido na Lei de Alimentos (Lei nº 5.478/68), in verbis:

Art. 19. O juiz, para instrução da causa ou na execução da sentença 
ou do acordo, poderá tomar todas as providências necessárias para 
seu esclarecimento ou para o cumprimento do julgado ou do acordo, 
inclusive a decretação de prisão do devedor até 60 (sessenta) dias.

Importante esclarecer que o CPC/15 revogou tacitamente o prazo previsto no art. 19 
da Lei de Alimentos.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.
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31 – QUESTÃO:

De acordo com o CPC/15, a interdição pode ser promovida:

I - pelo cônjuge, não havendo previsão expressa acerca da legitimidade do companheiro;
II - pelos parentes ou tutores;
III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando;
IV - pelo Ministério Público, sendo que o Parquet tem ampla legitimidade.

a) Apenas o item II está correto.
b) Apenas os itens I e II estão corretos.
c) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos
e) Apenas os itens II e III estão corretos.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA E.

>> COMENTÁRIOS:

O art. 747 do CPC/15 é que elenca os legitimados para promover ação de interdição. 
Vejamos:

Art. 747.  A interdição pode ser promovida:
I - pelo cônjuge ou companheiro;
II - pelos parentes ou tutores;
III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o 
interditando;
IV - pelo Ministério Público.
Parágrafo único.   A legitimidade deverá ser comprovada por 
documentação que acompanhe a petição inicial.

Deve-se atentar, contudo, que o Parquet não detém legitimidade ampla e irrestrita. 
Em outras palavras, o Ministério Público só poderá promover a ação de interdição nas hipóteses 
previstas no art. 748, in verbis:

Art. 748.   O Ministério Público só promoverá interdição em caso de 
doença mental grave:
I - se as pessoas designadas nos incisos I, II e III do art. 747 não existirem 
ou não promoverem a interdição;
II - se, existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas nos incisos I 
e II do art. 747.
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Para fins de complementar o assunto, cito trecho das Anotações sobre a Lei Brasileira 
de Inclusão - parte II – INTERDIÇÕES, divulgado pelo MPSP:

No que tange à legitimidade para a propositura da ação de interdição, 
o novo CPC, em seu artigo 747, previu que o cônjuge ou companheiro 
(I), os parentes ou tutores (II), o representante da entidade em que se 
encontra abrigado o interditando (III) e, finalmente, o Ministério Público 
(IV), podem fazê-lo. 
Vale frisar que o novo CPC não previu a auto interdição, havendo 
posicionamentos no sentido de que tal figura foi revogada e 
posicionamentos contrários, isto é, no sentido de que não foi revogada.
As novidades trazidas são as figuras do companheiro, o qual, observando-
se o que já previa o artigo 226, §3º, da CF, poderá promover a interdição, 
desde que apresente documento apto, e a do representante da entidade 
em que se encontra abrigado o interditando.
A legitimidade do Ministério Público é subsidiária, na medida em que 
este somente promoverá a interdição em caso de doença mental grave, 
se as pessoas designadas nos incisos I a III, do artigo 747, não existirem 
ou não promoverem a interdição ou, se existindo, forem incapazes 
(artigo 748, do novo CPC). 
Fonte:http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Civel_Geral/LBI%20
-%20Novos%20apontamentos%20-%20II%20revisada%20(2).docx.

Desse modo, verifica-se que o item I está incorreto, já que existe sim previsão expressa 
acerca da legitimidade do companheiro para ajuizar ação de interdição.

Os itens II e III estão corretos, nos termos do art. 747, II e III do CPC/15.

O item IV está incorreto porque, como visto, o Ministério Público não tem ampla 
legitimidade, mas tão-somente uma legitimidade subsidiária.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: E.
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32 – QUESTÃO:

No cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de 
pagar quantia certa, caso o executado, intimado para pagar o débito,  deixe transcorrer o 
prazo previsto em lei sem efetuar o pagamento, poderá apresentar impugnação. Assinale a 
alternativa correta:

a) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que o executado apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
b) O oferecimento de impugnação depende da garantia do juízo pelo executado.
c) A apresentação de impugnação impede a prática dos atos executivos, inclusive os de 
expropriação, tendo em vista seu efeito suspensivo automático.
d) Na impugnação, o executado poderá alegar  que o exequente, em excesso de execução, 
pleiteia quantia superior à resultante da sentença, não sendo necessário declarar de imediato 
o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu 
cálculo, sob pena de dificultar sobremaneira a sua defesa.
e) Na impugnação, o executado poderá alegar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade 
da obrigação. Considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial 
fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo 
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, apenas no controle 
concentrado de constitucionalidade.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA A.
 
>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Correta, pois corresponde ao previsto no art. 525 do CPC/15, in verbis:

Art. 525.   Transcorrido o prazo previsto no  art. 523  sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação.

Alternativa B: Diferentemente do CPC/73, que previa a necessidade de penhora, o 
CPC/15 estabelece que o oferecimento da impugnação independe da garantia do juízo. É o que 
dispõe o art. 525, in verbis:

Art. 525.   Transcorrido o prazo previsto no  art. 523  sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação.
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A alternativa B, portanto, está incorreta.

Alternativa C: Incorreta. Vejamos como o assunto é regulado pelo art. 525, §6º, do 
CPC/15, in verbis:

Art. 525 (...)
§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos 
atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a 
requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, 
caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus 
fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for 
manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil 
ou incerta reparação.

Ressalte-se, portanto, que não há de se falar em efeito suspensivo automático na 
impugnação. O que pode acontecer é o juiz deferir requerimento do executado nesse sentido, 
atribuindo então efeito suspensivo, desde que garantido o juízo com penhora.

Ou seja, para oferecer impugnação não se faz necessário garantir o juízo. Todavia, se 
o executado quiser que seja atribuído o efeito suspensivo, deverá garantir o juízo com penhora, 
caução ou depósito suficientes.

Em suma, existem 4 pressupostos para a concessão do efeito suspensivo:  
requerimento do executado; garantia do juízo; fundamentos relevantes; perigo de grave dano.

Alternativa D: Incorreta, pois quando o executado alegar que o exequente, em 
excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar 
de imediato o valor que entende correto.

Isso é o que prevê o art. 525, §4º, do CPC/15, in verbis:

Art. 525 (...)
§ 4º  Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de 
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-
lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Inclusive, se o executado não apontar o valor que entende correto ou não apresentar 
o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o 
seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não 
examinará a alegação de excesso de execução.
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Nesse sentido, dispõe o art. 525, §5º, do CPC/15, in verbis:

Art. 525 (...)
§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado 
o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o 
excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, 
a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de 
excesso de execução.

Alternativa E: A primeira parte da assertiva está correta, já que, na impugnação, o 
executado poderá alegar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.

Nesse sentido, vejamos o teor do art. 525, § 1º, III, do CPC/15, in verbis:

Art. 525 (...)
§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

O erro está na segunda parte da assertiva quando afirma que a inexigibilidade deve 
ter advindo apenas do controle concentrado de constitucionalidade. O diploma processual civil 
prevê que ela pode advir tanto do controle concentrado quanto do controle difuso. Vejamos:

§ 12.  Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-
se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo 
judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou 
interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal 
Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de 
constitucionalidade concentrado ou difuso.

A alternativa E, portanto, está incorreta.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.
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33 – QUESTÃO:

Pedro constituiu união estável homoafetiva com Marcus, registrada através de escritura 
pública em cartório, em 2012, sob o regime de comunhão parcial de bens. Dois anos após 
esta constituição, Marcus falece deixando um apartamento adquirido antes da união. Marcus 
deixou também dois filhos frutos de seu casamento anterior, ambos menores de idade à 
época do seu falecimento. Ajuizada a ação de inventário e partilha dos bens, o juiz sentencia 
a partilha, dividindo o apartamento nas seguintes cotas partes 40%(quarenta por cento) 
para cada filho e 20% (vinte por cento) para o companheiro, amparado no art. 1.790 do CC. 
A decisão transitou em julgado em 23 de março de 2017. Em maio de 2017, o STF concluiu o 
julgamento dos Recursos Extraordinários nº 646721 e 878694, ambos com repercussão geral 
reconhecida, declarando a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC. Nesta situação:
a) Pedro poderá ingressar com Ação Rescisória, contado o prazo de dois anos da data do 
trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal.
b) Considerando que a demanda esteja em fase executória, Pedro poderá impugnar o 
cumprimento de sentença, arguindo a inexigibilidade do título executivo, pois fundado em 
norma declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle difuso.
c) Pedro poderá interpor Reclamação Constitucional, visto que a sentença contraria 
jurisprudência do Tribunal Plano do STF.
d) Pedro poderá interpor Ação Rescisória até dois anos após o trânsito em julgado da sentença.
e) Pedro não poderá interpor ação rescisória, pois, segundo entendimento sumulado no STF, 
não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda 
se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, e, à época em 
que a sentença foi prolatada, não havia decisão do Supremo sobre a matéria.

> RESPOSTA: Alternativa A.

>> COMENTÁRIOS:

A questão traz um caso de análise da repercussão da decisão de inconstitucionalidade 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações individuais, cuja decisão contraria o julgado 
do STF. Logo, a questão trata de meio de impugnar esta decisão. No caso concreto, a decisão do 
STF foi posterior à decisão do juiz, que à época da sentença, aplicou devidamente o art. 1.790 
do CC ao caso concreto, operando a coisa julgada. Sobrevindo decisão do Supremo Tribunal 
Federal, a parte prejudicada deve ingressar com a Ação Rescisória, nos termos do art. 966, V, 
do CPC, de forma a corrigir uma distorção normativa, qual seja, um título executivo judicial 
fundado em norma declarada inconstitucional. Nesta hipótese de ação rescisória, o prazo é 
especial, sendo contado a partir da data de julgamento da decisão de inconstitucionalidade, 
nos termos do art. 525, §15, do CPC.

Alternativa A. VERDADEIRA. De acordo com o art. 966, V, do CPC, caberá ação resci-
sória da decisão que violar manifestamente a norma jurídica. Embora o juiz fundamentado sua 
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decisão em artigo de lei, a decisão de inconstitucionalidade superveniente torna a sentença 
proferida incompatível com o ordenamento jurídico, razão pela qual, ela deve ser impugnada 
mediante Ação Rescisória. Dispõe o §12 do art. 525 do CPC que:

§ 12.  Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-
se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo 
judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou 
interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal 
Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de 
constitucionalidade concentrado ou difuso.

Como este dispositivo fala de impugnação ao cumprimento de sentença, pode gerar 
a conclusão de que o instrumento adequado, no caso concreto, seria a impugnação. Contudo, o 
§12 trata dos casos em que a decisão do Supremo foi proferida antes da constituição do título, 
ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença. É possível saber que a norma apenas se 
aplica a estes casos observando o que dispõe o §15 do art. 525 do CPC, que completa o §12. Ele 
assim dispõe:

§ 15.   Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em 
julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será 
contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal.

Portanto, como no caso concreto a decisão do STF foi proferida após o trânsito em 
julgado, o instrumento correto para impugná-la é a Ação Rescisória, contado o prazo da data 
do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo, nos termos da norma acima citada. 
Desse modo, a assertiva é verdadeira.

Alternativa “B”. FALSA. Conforme exposto acima, a impugnação não seria a via 
adequada para invalidar o ato decisório, pois o julgamento de inconstitucionalidade pelo 
Supremo foi posterior à constituição do título judicial, ensejando a aplicação, no caso concreto, 
da norma insculpida no §15 do art. 525 do CPC e não no §12 do referido artigo, como sugere a 
assertiva.

Assertiva C. FALSA. A reclamação é um instituto que nasceu a partir da jurisprudência 
do STF, com fundamento na teoria dos poderes implícitos. Por ela, os tribunais teriam poderes 
implícitos para a defesa de sua competência e da autoridade de suas decisões. Posteriormente, 
a CRFB/88 passou a prever a reclamação constitucional para o STF (art. 102, I, “l”) e para o STJ 
(art. 105, I, “f”). A partir de 2015, o novo CPC passou a admitir a reclamação perante qualquer 
Tribunal. Ela tem a função de preservar a competência e garantir a autoridade das decisões.
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Válido lembrar que não se trata de um recurso em sentido e sim de um incidente 
processual, portanto, deverá ser intentado no curso da ação, ou seja, até o trânsito em julgado 
da decisão que se busca impugnar. Neste sentido a doutrina de Marcelo Abelha:

Entendemos tratar-se de incidente processual porque se trata de uma 
questão que surge no curso do processo e que para ser resolvida, é 
necessário que exista um procedimento próprio e à parte, lateral, 
instaurado para solucioná-la. Só pode ser manejada a reclamação, 
enquanto estiver pendente a causa (ação, recurso, incidente) de onde 
emanou o ato processual violador da autoridade ou usurpador da 
competência do Tribunal (ABELHA, Marcelo; Manual de Direito Processual 
Civil – 6ª Ed. 2016).

Portanto, no caso concreto, não cabe a Reclamação, visto que a decisão transitou em 
julgado.

Assertiva D. FALSA. Conforme já exposto, o prazo para ajuizar a respectiva ação 
rescisória será de 2(dois) anos contados da data do trânsito em julgado da decisão do STF e não 
da decisão a ser impugnada, nos termos do art. 525, §15, do CPC.

Assertiva E. FALSA. A Assertiva traz o teor da Súmula 343 do STF, que dispõe:

Súmula 343 do STF, “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal 
disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto 
legal de interpretação controvertida nos tribunais”.

Contudo, para a doutrina, tal enunciado deve ser aplicado enquanto não houver 
definição da questão de direito pelo tribunal superior. Assim, uma vez definida a questão de 
direito controvertida no âmbito do referido Tribunal, é cabível a Ação Rescisória, nos termos do 
§15 do art. 252 do CPC.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.
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34 – QUESTÃO:

Acerca da legitimidade do Ministério Público, conforme disposto na jurisprudência do STJ, é 
incorreto afirmar:

a) O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública versando sobre 
benefícios previdenciários, em face do relevante interesse social envolvido.
b) O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública com o objetivo de 
assegurar os interesses individuais indisponíveis, difusos ou coletivos em relação à infância, 
à adolescência e aos idosos, mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente 
considerada.
c) O Ministério Público Estadual não tem legitimidade para ajuizar ação civil pública 
objetivando defesa de bem da União, por se tratar de atribuição do Ministério Público Federal.
d) O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa dos 
interesses de mutuários do Sistema Financeiro da Habitação.
e) O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública com o fim de impedir 
a cobrança abusiva de mensalidades escolares.

> RESPOSTA: Alternativa A.

>> COMENTÁRIOS:

A questão versa sobre jurisprudência do STJ acerca da legitimidade do Ministério 
Público em ações cíveis, tanto no âmbito das demandas individuais quanto coletiva. Portanto, 
o candidato deverá ter esse conhecimento prévio para julgar as assertivas. No caso, atentar que 
o gabarito pede para marcar a alternativa falsa.

Alternativa A: FALSA. A assertiva mistura dois julgados do STJ, por isso está errada. 
Segundo o STJ, o  Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública que trate 
de matéria previdenciária, em face do relevante interesse social envolvido.

Acórdãos: EDcl no AgRg no REsp 1064075/RS, 6º Turma, DJE 
12/04/2013; AgRg no Ag 1284414/PA, 5ª Turma, DJE 22/02/2013; 
AgRg no REsp 1174005/RS, 6ª Turma, DJE 01/02/2013; AgRg no 
REsp 986053/RS, DJE 19/10/2012; AgRg no AgRg no REsp 972279/
BA, DJE 19/10/2012; AgRg no REsp 1213329/RS, DJE 10/10/2011 
AgRg no REsp 1177432/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
DJE 27/06/2011; EDcl no REsp 1220835/RS, DJE 21/09/2012. 

Em que pese benefício previdenciário ser matéria previdenciária, existe também 
jurisprudência do STJ, mais recente que os julgados citados, ressalvando expressamente os 
casos de benefício previdenciário, por entender que a matéria refere-se a direitos patrimoniais 
disponíveis.  Segue a respectiva ementa:
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSE INDIVIDUAL DISPONÍVEL. 
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Por se tratar de interesse 
individual disponível e não caracterizada a relação como consumerista, 
carece o Ministério Público de legitimidade para ajuizar ação civil 
pública com o intuito de assegurar a aplicação do regime estatutário a 
inativos e pensionistas originários do regime celetista. Precedentes. 2. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; 6ª Turma; AgRg no 
REsp 739742 / PB; DJE 27/02/2014)

O aluno deve atentar que o Relator Min. Rogério Schietti Cruz, cujo voto foi acolhido 
por unanimidade pelos demais Ministros da 6ª Turma do STJ, aduziu a ilegitimidade do MPF 
para compor o polo ativo da ação, em razão de considerar a natureza disponível do benefício 
previdenciário. Invocou precedentes da própria Corte neste sentido citando os julgados: 

REsp 695396/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1ªT, DJe 27/4/2011; 
REsp 766541 PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5ª T, DJe 22/03/2010; 
AgRg no REsp 703351/PR , Rel. Ministro Felix Fischer, 5ªT, DJ 14/11/2005.

Portanto, a assertiva está errada, sendo o gabarito da questão.
Alternativa B: VERDADEIRA. Esse é o entendimento do STJ nos seguintes julgados:

AgRg no REsp 1368769/SP, 2ª Turma, DJE 14/08/2013; REsp 509968/
SP, 3ª Turma, DJE 17/12/2012; AgRg no REsp 1094914/RS, 3ª Turma, 
DJE 13/09/2012; REsp 976021/MG, DJE 03/02/2011; REsp 440502/SP, 2ª 
Turma, DJE 24/09/2010; REsp 1005587/PR, 1ª Turma, DJE 14/12/2010; 
EREsp 488427/SP, 1ª Seção, DJE 29/09/2008; EREsp 695665/RS, 1ª Seção, 
DJE 12/05/2008.

O aluno deve atentar que a legitimidade do MP referente à infância, à adolescência 
e aos idosos, está presente tanto no caso de demanda coletiva quanto de demanda individual, 
desde que estas visem assegurar os interesses individuais indisponíveis, difusos ou coletivos.

Alternativa C: VERDADEIRA. Neste sentido os Acórdãos: 

AgRg no REsp 976896/RS, 1ª Turma, DJE 15/10/2009; 
REsp 876936/RJ, 1ª Turma, DJE 13/11/2008;
REsp 440002/SE, 1ª Turma, DJ 06/12/2004.

Alternativa D: VERDADEIRA. Em relação ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o 
STJ reconheceu a existência de relevante interesse social da matéria, justificando a legitimidade 
do Ministério Público para ajuizar as referidas demandas. Neste sentido: 
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AgRg no REsp 739483/CE, 2ª Turma, DJE 23/04/2010; AgRg no REsp 
800657/SP, 4ª Turma, DJE 16/11/2009; REsp 1126708/PB, 2ª Turma, DJE 
25/09/2009; EREsp 644821/PR, Corte Especial, DJE 04/08/2008; AgRg nos 
EREsp 633470/CE, Corte Especial, DJ 14/08/2006.

Alternativa E: VERDADEIRA. Neste sentido, os julgados: AgRg no REsp 1311156/SE, 3ª 
Turma; DJE 08/11/2012; REsp 437277/SP, 2ª Turma, DJ 13/12/2004.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.
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DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

35 – QUESTÃO: 

No que tange ao procedimento judicial estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente, 
assinale a alternativa correta: 

a) Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude para apuração de ato 
infracional adotar-se-á o sistema recursal do Código de Processo Penal. 
b) Todos os recursos independem de preparo. 
c) Em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público 
e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias;      
d) Não se admite juízo de retratação de decisão atacável por apelação. 
e) Compete ao Ministério Publico instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-
los, expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos, sendo-lhe vedado 
requisitar condução coercitiva em caso de não comparecimento injustificado

> RESPOSTA: ALTERNATIVA D. 

>> COMENTÁRIOS: 

Alternativa A: No âmbito recursal, ainda que se trate de processo de apuração de ato 
infracional, não é aplicável o Código de Processo Penal. 

Art. 198.  Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, 
inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-
se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 
de Processo Civil), com as seguintes adaptações: 

            
Alternativa B: Há disposição expressa no Estatuto que dispensa o recolhimento 

de preparo para interposição de recursos. Essa previsão está em consonância com a diretriz 
do Estatuto que prevê a gratuidade de custas e emolumentos em todas as ações judiciais de 
competência da Justiça da Infância e Juventude, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. 

É preciso destacar, porém, hipóteses de procedimento regulado pelo Estatuto que 
não recebe o benefício da gratuidade. Trata-se de procedimentos de obtenção de alvará e de 
lavratura de auto de infração. Assim, se determinada pessoa pleiteia a obtenção de um alvará e 
não consegue, a apelação interposta por ela contra essa decisão deverá der paga. 

Art. 198.   I - os recursos serão interpostos independentemente de 
preparo;
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Alternativa C: O prazo de interposição de todos os recursos é de 10 dias, exceto os 
embargos de declaração. Quanto aos embargos de declaração, o prazo é de 5 dias. 

Esse prazo é aplicável para os procedimentos previstos no ECA, notadamente nos art. 
152 a 197. Em outras ações, ainda que tutelem direitos infanto-juvenis, aplicam-se os prazos 
que lhe forem próprios, por exemplo, ação civil pública proposta pelo MP para tutelar direitos 
previstos no Estatuto. O prazo de apelação é de 15 dias. 

Art. 198. II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o 
prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) 
dias

Alternativa D: A apelação no ECA admite efeito suspensivo. 

Art. 198. VII - antes de determinar a remessa dos autos à superior 
instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a 
autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou 
reformando a decisão, no prazo de cinco dias;
VIII - mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os 
autos ou o instrumento à superior instância dentro de vinte e quatro 
horas, independentemente de novo pedido do recorrente; se a reformar, 
a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada 
ou do Ministério Público, no prazo de cinco dias, contados da intimação.

Assim, a apelação é regida pelo CPC, mas há particularidades. 

•	 Juízo de Retratação: o ECA tem previsão específica sobre a possibilidade de juízo 
de retratação pelo magistrado de primeiro grau, no momento da interposição da apelação. A 
autoridade judiciária, diante da interposição da apelação, pode reformar sua própria decisão 
ao invés de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça. 

Se houver retratação e a outra parte não concordar, não há necessidade de 
interposição de novo recurso, basta que a parte interessada ou o Ministério Público requeira a 
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça. 

•	 Efeitos: regra - duplo efeito

a. No caso de adoção, a sentença produz efeitos desde logo. Foi revogada tacitamente 
a primeira parte do art. 47, §7º que diz que a adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em 
julgado da sentença constitutiva. 

b. Na destituição do poder familiar, a apelação será recebida apenas no efeito 
devolutivo. 
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c. Apelação de sentença de internação é recebida apenas no efeito devolutivo de 
forma que o STJ tem se manifestado favoravelmente à manutenção da internação do adolescente 
ou determinando sua internação logo após a sentença durante o julgamento do recurso. 

Alternativa E: Altamente recomendável que se decore esse artigo. 

Art. 201. Compete ao Ministério Público:
I - conceder a remissão como forma de exclusão do processo;
II - promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações 
atribuídas a adolescentes;
III - promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos 
de suspensão e destituição do pátrio poder poder familiar, nomeação e 
remoção de tutores, curadores e guardiães, bem como oficiar em todos 
os demais procedimentos da competência da Justiça da Infância e da 
Juventude;            
IV - promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a 
especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas 
dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças 
e adolescentes nas hipóteses do art. 98;
V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância 
e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220, § 3º inciso II, da 
Constituição Federal;
VI - instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos 
e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução 
coercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar;
b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades 
municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, 
bem como promover inspeções e diligências investigatórias;
c) requisitar informações e documentos a particulares e instituições 
privadas;
VII - instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e 
determinar a instauração de inquérito policial, para apuração de ilícitos 
ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude;
VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados 
às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e 
extrajudiciais cabíveis;
IX - impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas corpus, em 
qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis afetos à criança e ao adolescente;
X - representar ao juízo visando à aplicação de penalidade por infrações 
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cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem 
prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, 
quando cabível;
XI - inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento 
e os programas de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas 
administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades 
porventura verificadas;
XII - requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços 
médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou 
privados, para o desempenho de suas atribuições.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.

36 – QUESTÃO: 

Acerca das modalidades de colocação da criança/adolescente em família substituta, todas as 
alternativas estão corretas EXCETO:

a) Eventual disputa de guarda entre os pais da criança ou adolescente é disciplinado pelo 
Estatuto (Lei n. 8.069/90), em seus arts. 33 a 35. 
b) O deferimento da guarda como modalidade de colocação em família substituta sempre 
pressupõe intervenção judicial.  
c) A tutela pressupõe a suspensão ou destituição do poder familiar.
d) A adoção nacional será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, 
pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por até igual período, 
mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária.
e) É possível a adoção póstuma. 

- RESPOSTA: Alternativa A.

- PONTO DO EDITAL: 2. Infância e juventude: os direitos e interesses da criança e do adolescente 
e sua defesa em juízo (Lei 8.069/90)

- COMENTÁRIOS:

Alternativa A: A alternativa está incorreta.

Com efeito, o ECA, em seus arts. 33 a 35, trata da guarda como modalidade de 
colocação em família substituta. Isto implica dizer que eventual disputa de guarda entre os 
pais, em que há a permanência da criança/adolescente no seio de sua família natural, será 
disciplinado pelo Código Civil, em seus arts. 1583 a 1590, e não pelo ECA.
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Como regra, a colocação da criança/adolescente em família substituta se dará nas 
modalidades de tutela ou adoção, apenas excepcionalmente, e na modalidade de guarda. É o 
que se depreende da leitura dos §§ 1º e 2º do art. 33 do ECA, in verbis:

§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser 
deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e 
adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.
§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e 
adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos 
pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação 
para a prática de atos determinados.

Como enumera Cléber Masson em sua obra “Interesses difusos e coletivos – vol. 02”, 
a guarda do ECA é destinada a atender cinco situações:

- Regularizar a posse de fato da criança ou adolescente com terceiras pessoas (art. 
33, § 1º);

- Como medida liminar de adoção ou tutela (§ 1º);

- Como medida excepcional, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a 
situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsáveis, podendo ser deferido 
o direito de representação para a prática de determinados atos (§ 2º). É a chamada guarda 
excepcional;

- Como medida de proteção (art. 101, IX) quando a criança/adolescente está em 
situação de risco;

- Por obrigação do empregador de regularizar a guarda de adolescente trazido de 
outra comarca para prestação de serviço doméstico, mesmo que autorizado pelos pais, sob 
pena de infração administrativa do art. 248 do ECA.

Alternativa B: Como sabemos, a colocação de criança ou adolescente em família 
substituta, em qualquer de suas modalidades, é medida de caráter excepcional, pois embora 
preferível ao abrigamento, não é a medida que melhor atende ao citado direito fundamental e 
constitucional à convivência familiar, que deve ser exercido com absoluta preferência no seio 
da família natural, tal qual previsto no art.19, primeira parte, da Lei nº 8.069/90, com respaldo 
no art. 4º, caput deste mesmo Diploma Legal e art. 227, caput da Constituição Federal.

Neste sentido, ao passo que estabeleceu que fosse o atendimento de crianças, 
adolescentes e suas respectivas famílias efetuado primeira e prioritariamente pelo Conselho 
Tutelar, não permitiu que este Órgão, de caráter não jurisdicional, aplicasse a medida protetiva 
de colocação em família substituta prevista no art. 101, inciso VIII da Lei nº 8.069/90, bem 
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como outras que importassem no rompimento da convivência parental, previstas no art. 129, 
incisos VIII, IX e X do mesmo Diploma Legal, todas de competência  exclusiva  da autoridade 
judiciária. Ficou assim o Conselho Tutelar incumbido da função de defensor intransigente da 
manutenção da criança ou adolescente em sua família natural (ou de origem), não sendo lícito 
ao Órgão a tomada de qualquer iniciativa em sentido contrário, ainda que, para tal finalidade, 
seja procurado ou provocado pelos próprios pais da criança e/ou adolescente.

É importante consignar que também o Ministério Público não tem o poder de 
conceder a guarda como modalidade de colocação em família substituta.

Pelo que foi exposto, a alternativa está correta e não deve ser assinalada.

Alternativa C: Confira a redação do art. 36, parágrafo único do ECA:

Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação 
da perda ou suspensão do  pátrio poder  poder familiar  e implica 
necessariamente o dever de guarda. (Expressão substituída pela Lei nº 
12.010, de 2009)   Vigência

A alternativa está correta, portanto. Aproveito a oportunidade para trazer algumas 
considerações sobre a tutela, como modalidade de colocação em família substituta, disciplinada 
no ECA (arts. 36 a 38) e no Código Civil (arts. 1728 a 1733). 

O cabimento da tutela restringe-se às seguintes hipóteses: pais falecidos, 
desconhecidos ou previamente destituídos do pátrio poder ou com ele suspenso. 

Não raras vezes, os interessados postulam a tutela ao invés da guarda, por ser mais 
fácil a obtenção dos direitos previdenciários, como dependente, naquela situação. 

Entretanto, havendo genitor vivo, ainda que em local incerto e não sabido, não estando 
desprovido do pátrio poder, tem pertinência a guarda, não a tutela. Em sendo desconhecido o 
paradeiro dos genitores, é mister que sobrevenha uma sentença declaratória de ausência ou 
até mesmo de destituição do pátrio poder, tendo por base o abandono. 

Importante frisar que, se a situação fática autorizar a propositura da ação de 
destituição do pátrio poder, deve o Ministério Público fazê-lo, porque para o menor é sempre 
mais interessante a tutela que a guarda, já que aquela medida envolve plenos poderes de 
representação.

A tutela constitui-se em encargo público e obrigatório, só podendo ser recusado nas 
hipóteses legais, impondo ao tutor o dever de prestar assistência material, moral e educacional, 
representar e administrar os bens da criança ou adolescente.
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A tutela acarreta necessariamente o dever de guarda e tem por finalidade suprir a 
ausência do poder familiar.

O exercício de tutela equipara-se ao poder familiar, com as seguintes restrições: o 
tutor não pode emancipar o tutelado, necessitando de sentença judicial, o tutor exerce o encargo 
sob a fiscalização do juiz, necessita de autorização judicial para a prática dos atos descritos no 
art. 1748, CC.

Alternativa D: Trata-se de inovação legislativa trazida pela Lei nº 13.509/2017:

Art. 46.  A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança 
ou adolescente, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, observadas a 
idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. (Redação 
dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

O estágio de convivência tem por objetivo analisar o relacionamento entre o adotante 
e o adotado.

O caput do art. 46, em sua redação original, estabelecia que o prazo do estágio de 
convivência era fixado pela autoridade judiciária, observadas as peculiaridades do caso.

Como visto, a Lei nº 13.509 alterou a redação do dispositivo para o fim de estabelecer 
o prazo máximo de 90 dias, que poder ser prorrogado por até igual período, mediante decisão 
fundamentada da autoridade judiciária (art. 46, § 2º-A).

Atente-se que o legislador não fixou prazo mínimo e o estágio poderá ser dispensado 
se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente 
para aferir os vínculos de afetividade, cumprindo salientar que a guarda de fato, por si só, não 
autoriza a dispensa do estágio de convivência.

O estágio de convivência será acompanhado por equipe interprofissional.

Alternativa E: Confira o disposto no art. 42, § 6º, do ECA:

§ 6º A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca 
manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes 
de prolatada a sentença. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Conforme bem pontua Rolf Madaleno, a finalidade da adoção póstuma é atender 
“ao princípio supremos dos melhores interesses da criança e do adolescente, porque ameniza a 
fatalidade que seria dupla, no caso de morte do adotante, se também fosse cancelada a adoção”.
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 Segundo a lei, apenas há possibilidade desta adoção se o adotante, após ajuizar a 
ação, falecer no curso do processo.

Consigne-se, no entanto, que o STJ entendeu possível a adoção póstuma mesmo 
que não iniciada a ação se do óbito do adotante restar evidenciada a pretensão do adotante, 
quando em vida, e se o mesmo tinha o adotando como filho (ex: RESp 1.663.137/MG).

- GABARITO DA QUESTÃO: A.

37 – QUESTÃO: 

Sobre as disposições constantes da Lei 8.069/90, assinale a alternativa correta: 

a) Constitui crime previsto no ECA deixar o médico, professor ou responsável por 
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de 
comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo 
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente.
b) Não incide o tipo penal de venda de bebida alcoólica a criança e adolescente, se o menor 
não chega a ingerir a bebida. 
c) O descumprimento dos deveres inerentes à tutela, guarda ou poder familiar gera a 
incidência de imposição de medida administrativa. 
d) O crime do art. 242 que prescreve a conduta de vender arma, munição ou explosivo a 
criança e adolescente foi ab-rogado pelo Estatuto do Desarmamento.
e) O prazo prescricional das infrações administrativas previstas no Estatuto é de dois anos 
seguindo o Código Penal. 

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C. 

>> COMENTÁRIOS: 

Alternativa A: A conduta descrita não constitui crime e sim infração administrativa 
prevista no art. 245 do Estatuto. 

No tocante à conduta do médico, o ECA tipifica como crime: 

Art. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento 
de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato 
e a parturiente, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos 
exames referidos no art. 10 desta Lei:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa.
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Alternativa B: O delito previsto no art. 243 do ECA é formal e não depende da ingestão 
da bebida pelo menor para sua configuração. Assim, tendo havido a venda, fornecimento, 
entrega etc., o crime já se consumou, mesmo que a criança ou adolescente não ingira a bebida 
ou use o produto. 

Alternativa C: Está correta nos termos do art. Art. 249 do ECA. 

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes 
ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim 
determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:    
Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro 
em caso de reincidência.

Alternativa D: O art. 242 do ECA estabelece o seguinte: 

Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de 
qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos.  

O art. 242 do ECA continua vigente em relação a outros tipos de arma sem ser de fogo, 
tendo o art. 16 da Lei 10.826/03 apenas derrogado o art. 242, ou seja, revogado parcialmente no 
que tange às armas de fogo. 

Alternativa E: Às infrações administrativas é plenamente aplicável o instituto 
da prescrição. A multa para a prática de infrações administrativas previstas no Estatuto tem 
natureza administrativa, e não penal. Portanto, não se lhes aplica o prazo prescricional de 2 
anos do Código Penal, mas sim o prazo de 5 anos. 

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.
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DIREITO EMPRESARIAL

38 – QUESTÃO: 

Acerca do nome empresarial, assinale a alternativa incorreta: 

a) Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada para o exercício de 
empresa.
b) A sociedade cooperativa funciona sob denominação.
c) A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de 
modo indicativo da relação social
d) A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo vedado nela figurar o nome 
de um ou mais sócios.
e) São princípios que regem o instituto do nome empresarial o da veracidade e o da novidade. 

> RESPOSTA: ALTERNATIVA D. 

>> COMENTÁRIOS: 

Alternativa A: Analisando o art. 1.155, observa-se que existem duas espécies de 
nome: firma ou denominação, atentando-se que a firma divide-se em firma individual ou firma 
social (razão social). 

Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação 
adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de 
empresa.

	Firma:

a) Firma individual: é usada apenas para o empresário individual.

b) Firma social ou razão social: é aplicável para as sociedades com responsabilidade 
ilimitada.

	Denominação:

A denominação é aplicável para as sociedades com responsabilidade limitada e para 
a cooperativa.

Alternativa B: Em que pese a cooperativa receber influxo do regramento dispensado 
às sociedades simples, ela terá denominação. 
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Art. 1.159. A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada 
pelo vocábulo “cooperativa”.

Alternativa C: 

1) Composição da Firma individual: (empresário individual)

Nome civil do empresário + (facultativo) identificação de sua pessoa OU ramo da 
atividade 

Exemplo: José Mauricio Siqueira ou José Mauricio, o Alemão ou José Mauricio 
Siqueira, O Rei do Pastel.

2) Composição da Firma social/razão social: (sociedade que possui sócio com 
responsabilidade ilimitada, ex: sociedade em nome coletivo)

É colocado o nome(s) do(s) sócio(s), completo ou abreviado. 

Exemplo: J. Siqueira e H. Amaral ou J. Siqueira e Cia; 

A expressão “e Cia” no final da firma social significa que existem outros sócios na 
sociedade empresária. Mas observe-se que se colocada a expressão “Cia” no início ou no meio 
do nome empresarial há outro significado: quer dizer que se trata de uma sociedade anônima. 
Exemplo. Cia Brasileira de Distribuição, Porto Seguro Cia seguradora. 

Existe uma razão de ser para se colocar o nome do sócio, tendo em vista que a 
responsabilidade é ilimitada, o credor tem que saber quem é o sócio ou os sócios para poder ir 
cobrar a dívida deles.

Alternativa D: 

3) Composição da Denominação: (sociedade que possui sócio com responsabilidade 
limitada)

Na denominação, a regra geral é o uso de uma expressão linguística como termos, 
palavras, frases, letras. 

Expressão linguística + ramo da atividade (obrigatório)

Exemplo: Docinho de Leite Buffet Infantil; Pinguinho de Gente Roupas Infantis; Casa 
do Café Restaurante; Sol e Chuva Lanchonete.
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Indaga-se aqui a possibilidade de inclusão de nome de sócio. E temos que o nome de 
sócio é admitido de forma excepcional. A lei permite o uso de nome de sócio na denominação 
quando se tratar de homenagem ao sócio, forma de honraria. 

Art. 1.158 § 2o A denominação deve designar o objeto da sociedade, 
sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios.

Alternativa E: Os princípios que regem o nome empresarial são:

Princípio da Veracidade/Autenticidade: Por ele, a firma individual ou a firma social 
deve ser composta a partir do nome do verdadeiro empresário ou dos sócios, respectivamente. 
Não pode ser usados nomes de pessoas que não figuram na sociedade. Se algum dos sócios se 
retira da sociedade, seu nome deve ser excluído.

Princípio da Novidade: Por ele, não poderão coexistir, na mesma unidade federativa, 
dois nomes empresariais idênticos ou semelhantes, prevalecendo aquele já protegido pelo 
prévio arquivamento (inscrição do registro). O nome empresarial deve ser novo e não pode ser 
idêntico àquele já registrado.

Relaciona-se ao Princípio da Novidade, o Princípio da Especificidade. A proteção 
do nome empresarial está relacionada à especificidade do ramo da atividade, assim o mesmo 
nome pode ser utilizado por atividades distintas. Por exemplo, uma churrascaria pode chamar 
Garfo de Bronze bem como uma loja de talheres.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.

39 – QUESTÃO:

De acordo com o disposto no Código Civil acerca da sociedade simples, assinale a alternativa 
incorreta: 

a) É válida disposição contratual que exclua o sócio de participar do lucro e das perdas desde 
que tal previsão seja previamente averbada à margem do contrato na Junta Comercial. 
b) Tratando-se de sociedade com prazo determinado, é necessária para ser efetivado o direito 
de retirada do sócio, justa causa provada judicialmente. 
c) Pode o sócio ser excluído judicialmente em razão de sua incapacidade superveniente. 
d) O sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores 
à admissão.
e) Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o sócio cedente 
solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que 
tinha como sócio.
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> RESPOSTA: ALTERNATIVA A.

>> COMENTÁRIOS: 

Alternativa A: É a alternativa incorreta. Todo sócio tem direito de participar dos 
lucros, não podendo ser excluído da mesma. 

Art. 1.008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de 
participar dos lucros e das perdas.

Alternativa B: Direito de retirada é a possibilidade que o sócio tem de sair da 
sociedade. É necessário fazer menção às regras sobre o direito de retirada levando-se em conta 
o prazo da sociedade. A sociedade pode ser de prazo determinado e de prazo indeterminado.

Tratando-se de sociedade com prazo determinado (ex: loja para vender itens 
comemorativos para a Copa do Mundo), é necessária para ser efetivado o direito de retirada, 
justa causa provada judicialmente. 

No caso de sociedade de prazo indeterminado não se exige justa causa a ser 
confirmada judicialmente. Somente é exigida a notificação dos demais sócios com 60 dias de 
antecedência. 

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio 
pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante 
notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta 
dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.
Parágrafo único. Nos trinta dias subsequentes à notificação, podem os 
demais sócios optar pela dissolução da sociedade.

Alternativa C: na sociedade simples, a exclusão dos sócios pode ocorrer nas seguintes 
situações:

a) Extrajudicialmente: sócio remisso (é aquele que não integralizou sua parte do 
capital social). 

b) Judicialmente: em razão de falta grave ou incapacidade superveniente, nos termos 
do art. 1.030 do Código Civil. 

c) De pleno direito: o falido e aquele cuja quota tenha sido liquidada.  

Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, 
pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria 
dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, 
ou, ainda, por incapacidade superveniente.
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Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio 
declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos 
do parágrafo único do art. 1.026.

Alternativa D: Nos termos do art. 1.025 do Código Civil, o sócio admitido em sociedade 
já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à sua admissão. Assim, entrando na 
sociedade o sócio responde pelas dívidas anteriores. 

Art. 1.025. O sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime 
das dívidas sociais anteriores à admissão.

Alternativa E: O sócio que decide ceder sua quota na sociedade para outra pessoa, 
até dois anos após averbada a modificação do contrato social, ele continua respondendo pelas 
obrigações que tinha como sócio. 

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente 
modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, 
não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.
Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do 
contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante 
a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.

40 – QUESTÃO:

Sobre o instituto do estabelecimento, assinale a alternativa correta: 

a) Considera-se estabelecimento todo complexo de direitos organizado, para exercício da 
empresa, por empresário ou por sociedade empresária.
b) O trespasse produzirá efeitos perante terceiros após a assinatura do contrato de venda do 
estabelecimento.  
c) Os credores do empresário insolvente que vende seu estabelecimento devem concordar 
com a venda no prazo de 30 dias, de modo que o silêncio após esse prazo é admitido como 
recusa. 
d) O estabelecimento não é sujeito de direitos, tratando-se de objeto unitário de direitos.
e) O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à 
transferência, contabilizados ou não, continuando o devedor primitivo solidariamente 
obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, 
quanto aos outros, da data do vencimento.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA D. 
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>> COMENTÁRIOS: 

Alternativa A: o estabelecimento é um complexo de bens e não de direitos. 

Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens 
organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade 
empresária.

Estabelecimento é um conjunto de bens corpóreos (materiais) e bens incorpóreos 
(imaterais). Exemplos:

a) Bens corpóreos (materiais): móveis, maquinários, equipamentos, mercadorias, 
imóveis, veículos. 

b) Bens incorpóreos (imateriais): ponto comercial, marca, patente, nome empresarial, 
domínio de site. 

É necessário observar que, na definição de estabelecimento, este é considerado 
conjunto de bens organizado, além disso, atente-se que, somente integram o conceito de 
estabelecimento, os bens diretamente relacionados à atividade empresarial. 

Alternativa B: Trespasse é o nome que se dá ao contrato de compra e venda de 
estabelecimento empresarial. Implica na transferência da titularidade do estabelecimento 
comercial. 

O art. 1.144 do Código Civil estabelece que o trespasse somente produzirá efeitos 
perante terceiros depois de feita averbação na junta comercial e a publicação na imprensa 
oficial. Em relação às partes, ele produz efeito automaticamente, necessitando da averbação e 
publicação para produzir efeitos perante terceiros. 

Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto 
ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a 
terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou 
da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e 
de publicado na imprensa oficial.

Alternativa C: O art. 1.145 do Código Civil determina que o trespasse só terá eficácia, 
se o alienante não tiver bens suficientes para solver seu passivo, se ocorrer o pagamento de 
todos os credores ou do consentimento deles de modo expresso ou tácito a partir de 30 dias 
depois de notificados. 
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Assim, passados 30 dias e os credores mesmo notificados não se manifestarem, 
presume-se que eles concordaram com o trespasse e mais tarde não poderão alegar sua 
ineficácia. 

Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver 
o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do 
pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo 
expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação.

Alternativa D: O estabelecimento é uma universalidade de fato, pois o empresário 
que escolhe o que ele vai agrupar. Já universalidade de direito é uma reunião de bens que 
decorre da vontade da lei, é a lei que determina a reunião de bens, por exemplo, herança, massa 
falida. 

Assim, temos que o estabelecimento não é sujeito de direitos, tratando-se de objeto 
unitário de direitos, o sujeito é o empresário, a sociedade. 

Art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de 
negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis 
com a sua natureza.

Alternativa E: O adquirente irá responder pelas dívidas posteriores à alienação, 
isso não há dúvida. No tocante às dívidas anteriores, o art. 1.146 do Código Civil afirma que o 
adquirente responde sim, pelas dívidas anteriores, desde que a dívida esteja regularmente 
contabilizada. Isto é, a dívida deve estar devidamente lançada na contabilidade da empresa. 

Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento 
dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente 
contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente 
obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, 
da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.
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DIREITO ELEITORAL

41 – QUESTÃO:

De acordo com o Código Eleitoral:

a) Sempre que o Código Eleitoral não indicar o grau mínimo da pena, entende-se que será ele 
de trinta dias para a pena de detenção e de um ano para a de reclusão.
b) Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, 
deve o Juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao 
crime.
c) O domicílio eleitoral necessariamente deve coincidir com o domicílio civil.
d) O eleitor que transferiu seu título eleitoral poderá votar na eleição que acontecer 
imediatamente após a transferência do título, inclusive nas eleições suplementares.
e)  Da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final da eleição, não 
poderão servir como juízes nos Tribunais Eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou o 
parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo registrado 
na circunscrição.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA B.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: De acordo com o art. 284 do Código Eleitoral, sempre que o Código 
Eleitoral não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele de quinze dias para a pena de 
detenção e de um ano para a de reclusão.

Alternativa B: Esta é a alternativa correta, nos termos do art. 285 do CE.

Alternativa C: De acordo com o TSE, domicílio eleitoral NÃO necessariamente deve 
coincidir com o domicílio civil.

Alternativa D: Nos termos do art. 60 do Código Eleitoral, o eleitor que transferiu seu 
título eleitoral poderá votar na eleição que acontecer imediatamente após a transferência do 
título, salvo nas eleições suplementares.

Alternativa E: Nos termos do art. 12, parág. 3 do Código Eleitoral, com redação 
dada pela Lei 13.165/15, esse impedimento se dá até a diplomação e nos feitos decorrentes do 
processo eleitoral. Vejam:

Art. 12, parág. 4:  Da homologação da respectiva convenção partidária 
até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não 
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poderão servir como juízes nos Tribunais Eleitorais, ou como juiz 
eleitoral, o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim, até o segundo 
grau, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.

42 – QUESTÃO:

São inelegíveis: 

a) Para qualquer cargo, os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente 
pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, 
em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual 
concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 3 (três) 
anos seguintes.
b) Os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 
cumprimento da pena, pelos crimes contra o meio ambiente e a saúde pública.
c) Para os cargos de Presidente e Vice-presidente da República, os que, servidores públicos, 
estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações 
mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 6 (seis) meses anteriores ao pleito.
d) para Prefeito e Vice- Prefeito, as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no 
Município, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito.
e) Para qualquer cargo, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso ou culposo de 
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta 
houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem 
nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA B.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: De acordo com o art. 1, I, “d” da LC 64.

Para qualquer cargo, Os que tenham contra sua pessoa representação 
julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em 
julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de 
abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem 
ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 
(oito) anos seguintes.
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Alternativa B: Esta é a alternativa correta, nos termos do art. 1, I, e da LC 64. Por não 
terem ligação direta com atos de improbidade administrativa ou desrespeito com a máquina 
pública, o candidato é levado a crer que a condenação por crimes contra o meio ambiente e a 
saúde pública não acarretam inelegibilidade. Entretanto, eles estão expressamente previstos 
na LC 64.

Alternativa C: De acordo com o art. 1, II, l da LC 64:

Para os cargos de Presidente e Vice-presidente da República, os que, 
servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da 
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações 
mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses 
anteriores ao pleito.

Perceba que, para o cargo de Presidente e Vice- Presidente, os prazos de 
desincompatibilização são, em regra, de 6 meses. As exceções ficam por conta do tratado nesta 
alternativa, bem como no caso daqueles que tenham ocupado cargo ou função em entidades 
representativas de classe (nesse caso, o prazo de desincompatibilização é de 4 meses).

Alternativa D: Nos termos do art. 1, IV, c da LC 64:

Para Prefeito e Vice- Prefeito, as autoridades policiais, civis ou militares, 
com exercício no Município, nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito;

Alternativa E: Nos termos do art. 1, I, g da LC 64, para que acarrete inelegibilidade, o 
ato de improbidade administrativa necessariamente deve ser doloso:

Para qualquer cargo, os que tiverem suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável 
que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão 
irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou 
anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 
(oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão;

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.
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43 – QUESTÃO:

Assinale a alternativa incorreta acerca das disposições penais do Código Eleitoral:

a) Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 
10 dias.
b) Sempre que este Código não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele de quinze dias 
para a pena de detenção e de um mês para a de reclusão.
c) Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o “quantum”, 
deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao 
crime.
d) O código eleitoral prevê como crime a conduta de o Ministério Público não apresentar, no 
prazo legal, denúncia ou deixar de promover a execução de sentença condenatória.
e) A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional, de uma soma de dinheiro, 
que é fixada em dias-multa. Seu montante é, no mínimo, 1 (um) dia-multa e, no máximo, 300 
(trezentos) dias-multa.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA B.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Passamos um bom tempo para decorar que o prazo para oferecimento 
da denúncia é de 5 dias, em se tratando de réu preso; e 15 dias, em se tratando de réu solto. 
E aí, quando nos deparamos com uma questão como essa, somos levados a assinar a letra A 
como a incorreta. Entretanto, ela está correta: o prazo para oferecimento da denúncia eleitoral 
é diferente: é sim de 10 dias!

Art. 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a 
denúncia dentro do prazo de 10 (dez) dias.

Alternativa B: Esta alternativa está incorreta. Veja:

Art. 284. Sempre que este Código não indicar o grau mínimo, entende-se 
que será ele de quinze dias para a pena de detenção e de um ano para a 
de reclusão.

Alternativa C: Alternativa correta.

Art. 285. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem 
mencionar o “quantum”, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, 
guardados os limites da pena cominada ao crime.
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Alternativa D: Alternativa correta.

Art. 342. Não apresentar o órgão do Ministério Público, no prazo legal, 
denúncia ou deixar de promover a execução de sentença condenatória:
Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 60 a 90 dias-multa.

Alternativa E: Alternativa correta.

Art. 286. A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional, 
de uma soma de dinheiro, que é fixada em dias-multa. Seu montante é, 
no mínimo, 1 (um) dia-multa e, no máximo, 300 (trezentos) dias-multa.

Esta disposição também difere do que consta no CP: lá, é de no mínimo 10, e no 
máximo 360 dias-multa.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.
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DIREITOS HUMANOS

44 – QUESTÃO:

Acerca do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa incorreta:

a) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, 
da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo 
o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
b) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos 
planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de 
saúde.
c) Um dos princípios do SUS é o da descentralização político-administrativa, com ênfase na 
descentralização dos serviços para os municípios. 
d) Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de 
serviços de saúde com finalidade lucrativa
e) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será 
descendente, do nível federal até o local, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-
se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de 
saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA E.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Alternativa correta, vez que reproduz o teor do art. 6, parág. 1 da Lei 
8080.

§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:
I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, 
da produção ao consumo; e
II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde.

Alternativa B: Alternativa correta, vez que reproduz o teor do art. 36, parág. 2 da Lei 
do SUS.

Alternativa C: Alternativa correta, nos termos do art. 7, IX , a da Lei 8080:
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Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 
198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
(...)
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada 
esfera de governo:
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

Alternativa D: Alternativa correta, pois reproduz o teor do art. 38 da Lei do SUS. 

Alternativa E. Esta é a alternativa incorreta, pois em desconformidade com o art. 36 
da Lei 8080: 

O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos 
deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde 
com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, 
dos Estados, do Distrito Federal e da União.

Depois de um tempo resolvendo questões sobre Lei do SUS, e lendo a Lei, aprendemos 
que um dos princípios do SUS é exatamente a DESCENTRALIZAÇÃO político-administrativa, 
com descentralização dos serviços PARA OS MUNICÍPIOS (art. 7, IX da Lei do SUS). Aí vem o 
art. 36 da Lei e diz que o processo de planejamento e orçamento do SUS será ASCENDENTE, 
do nível LOCAL para o FEDERAL – o contrário da descentralização que já tínhamos aprendido 
(a ideia de descentralização denota um sentido descendente, da União para os Municípios). 
Por isto, é comum errarmos uma questão como essa. Agora, não confundam: o PRINCÍPIO está 
relacionado á DESCENTRALIZAÇÃO, mas o ORÇAMENTO é ascendente.  

>>> ALTERNATIVA CORRETA: E.

45 – QUESTÃO:

De acordo com a Lei 10.216/01, que dispõe sobre proteção e os direitos das pessoas portadoras 
de transtornos mentais, assinale a alternativa incorreta:

a) A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos 
extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
b) É direito da pessoa portadora de transtorno mental ter livre acesso aos meios de 
comunicação disponíveis. 
c) É direito da pessoa portadora de transtorno mental ser tratada, obrigatoriamente, em 
serviços comunitários de saúde mental. 
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d) É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições 
com características asilares
e) O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave 
dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, 
será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob 
responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida 
pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIOS: 

A Lei 10.216 também vem sendo muito cobrada em provas de Ministério Público. Não 
tem jeito: tem que ler a letra da lei.

Alternativa A: Esta alternativa está correta, nos termos do art. 4 da Lei.

Alternativa B: Esta alternativa está correta, nos termos do art. 2, parág. Único, VI da 
Lei. 

Alternativa C: Esta é a alternativa incorreta. A pessoa portadora de transtornos 
mentais tem o direito de PREFERENCIALMENTE, e não OBRIGATORIAMENTE, ser tratada em 
serviços comunitários de saúde mental. Vejam o art. 2, parág. Único, IX da Lei:

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:
(...)
IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde 
mental.

Alternativa D: Esta alternativa está correta, nos termos do art. 3, parág. 3 da Lei. 

Alternativa E: Esta alternativa está correta, nos termos do art. 5 da Lei. 

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.



115

46 – QUESTÃO:

Assinale a alternativa correta, de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial:

a) Os agentes financeiros, públicos ou privados, promoverão ações para viabilizar o acesso 
da população negra aos financiamentos habitacionais.
b) Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e 
em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de emprego 
para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de 
natureza política, ideológica, étnica ou artística. Essa  exigência se aplica inclusive aos filmes 
e programas que abordem especificidades de grupos étnicos determinados.
c) Sem prejuízo da destinação de recursos ordinários, poderão ser consignados nos 
orçamentos fiscal e da seguridade social para financiamento das ações para promoção da 
igualdade racial transferências voluntárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
sendo vedada doações de Estados estrangeiros para este fim.
d) As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção da igualdade étnica serão 
elaboradas por órgão colegiado do Poder Executivo Federal, sem a participação da sociedade 
civil.
e) o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas 
de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e a promoção de ajustes 
normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas 
em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA A.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Essa alternativa está correta:

Art. 37.   Os agentes financeiros, públicos ou privados, promoverão 
ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos 
habitacionais.

Alternativa B: Alternativa incorreta, pois em desconformidade com o art. 44 da Lei.

Art. 44: Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas 
emissoras de televisão e em salas cinematográficas, deverá ser adotada 
a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes 
e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de 
natureza política, ideológica, étnica ou artística.
Parágrafo único.   A exigência disposta no  caput  não se aplica aos 
filmes e programas que abordem especificidades de grupos étnicos 
determinados.
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Alternativa C: O art. 57 da Lei permite sim doações de estados estrangeiros para fins 
de promoção da igualdade racial.

Art. 57.   Sem prejuízo da destinação de recursos ordinários, poderão 
ser consignados nos orçamentos fiscal e da seguridade social para 
financiamento das ações de que trata o art. 56:
I - transferências voluntárias dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios;
II - doações voluntárias de particulares;
III - doações de empresas privadas e organizações não governamentais, 
nacionais ou internacionais;
IV - doações voluntárias de fundos nacionais ou internacionais;
V - doações de Estados estrangeiros, por meio de convênios, tratados e 
acordos internacionais.

 
 Alternativa D: De acordo com o art. 49, parág. 3 da Lei, haverá sim participação da 

sociedade civil:

§ 3o   As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção da 
igualdade étnica serão elaboradas por órgão colegiado que assegure a 
participação da sociedade civil.

Alternativa E: A promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à 
discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, 
institucionais e estruturais não é uma diretriz.

Art. 3 Art. 3o   Além das normas constitucionais relativas aos princípios 
fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos 
sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota 
como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade 
étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da 
identidade nacional brasileira.

Art. 4o  A participação da população negra, em condição de igualdade de 
oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do País será 
promovida, prioritariamente, por meio de:
I - inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e 
social;
II - adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa;
III - modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado 
enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do 
preconceito e da discriminação étnica;
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IV - promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à 
discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas 
manifestações individuais, institucionais e estruturais;
V - eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais 
que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública 
e privada;
VI - estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade 
civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao 
combate às desigualdades étnicas, inclusive mediante a implementação 
de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos 
recursos públicos;
VII - implementação de programas de ação afirmativa destinados ao 
enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, 
cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios 
de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à 
Justiça, e outros.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.
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TUTELA DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 

47 – QUESTÃO:

Acerca da Lei do Parcelamento do Solo Urbano, assinale a alternativa correta: 

a) Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 
aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas 
vias e logradouros públicos.
b) Os lotes terão área mínima de 100 metros quadrado e frente mínima de 5 metros, salvo 
quando a legislação estadual ou municipal determinar maiores exigências.
c) Após a elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura 
Municipal que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário e 
dos espaços livres.
d) A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de 
escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.
e) Admite-se, nos parcelamentos populares, a cessão da posse em que estiverem 
provisoriamente imitidas a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas entidades 
delegadas, desde que por instrumento público.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA D.

>> COMENTÁRIOS:

Outra lei importante relacionada ao Direito Urbanístico é a Lei de Parcelamento do 
Solo Urbano (Lei 6.766). 

Alternativa A: As questões de prova costumam inverter os conceitos de 
desmembramento e loteamento, portanto, muita atenção aos seguintes dispositivos legais:

Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante 
loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei 
e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.
§ 1º - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados 
a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros 
públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 
existentes.
§ 2º- considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes 
destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, 
desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, 
nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.
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NÃO CONFUNDA: No loteamento há abertura de novas vias de circulação, enquanto 
no desmembramento não há.

Alternativa B: Conforme o art. 4, II da Lei 6766:

Art. 4, II - os lotes terão área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco 
metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando 
o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de 
conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados 
pelos órgãos públicos competentes;

Alternativa C: Nos termos do art. 6 da Lei 6766:

Art. 6º. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado 
deverá solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando 
for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos 
lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para 
equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, 
requerimento e planta do imóvel.

Alternativa D: Alternativa correta, pois está em conformidade com o Art. 2, parág. 5 
da Lei 6766:

Art. 2, § 5o A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos 
equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação 
pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia 
elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

Alternativa E: Alternativa incorreta, nos termos do art. 26, parág. 3 da Lei 6766:

§ 3o Admite-se, nos parcelamentos populares, a cessão da posse em que 
estiverem provisoriamente imitidas a União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e suas entidades delegadas, o que poderá ocorrer por 
instrumento particular, ao qual se atribui, para todos os fins de direito, 
caráter de escritura pública, não se aplicando a disposição do inciso II 
do art. 134 do Código Civil.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.
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48 – QUESTÃO:

Acerca do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, assinale a alternativa correta: 

a) A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação 
humana, constituída apenas por terras públicas.
b) A Área de Proteção Ambiental deve possuir uma zona de amortecimento e, quando 
conveniente, corredores ecológicos.
c) A Reserva da Biosfera é uma das Unidades de Conservação da Natureza de Uso Sustentável.
d) A Floresta Nacional é uma das Unidades de Conservação da Natureza de Uso Sustentável.
e) Considera-se recuperação a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre 
degradada o mais próximo possível da sua condição original.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA D.

>> COMENTÁRIOS: 

Alternativa A: A Área de Proteção Ambiental (APA) faz parte do grupo das Unidades 
de Uso Sustentável e é constituída por terras públicas ou privadas, conforme o art. 15 da Lei do 
SNUC.

Alternativa B: É extremamente importante conhecer a literalidade do art. 25 da Lei 
do SNUC:

Art. 25: As unidades de conservação, exceto a Área de Proteção Ambiental 
e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de 
amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos.

Alternativa C: A reserva da biosfera é uma categoria sui generis de unidade de 
conservação da natureza, não incluída pela lei do SNUC nem como Unidade de Proteção 
Integral nem como Unidade de Uso Sustentável. É um modelo de gestão integrada, participativa 
e sustentável dos recursos naturais, conforme o art. 41 da Lei do SNUC:

Art. 41. A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, 
de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, 
com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, 
o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento 
ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a 
melhoria da qualidade de vida das populações. 
§ 1o A Reserva da Biosfera é constituída por:
I - uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da 
natureza; 
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II - uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas 
atividades que não resultem em dano para as áreas-núcleo; e 
III - uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o 
processo de ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados 
e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis.
§ 2o A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de domínio público ou 
privado.
§ 3o A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de 
conservação já criadas pelo Poder Público, respeitadas as normas legais 
que disciplinam o manejo de cada categoria específica. 

Alternativa D: As categorias de Unidades de Conservação que são Unidades de 
Proteção Integral e as que são Unidades de Uso Sustentável são de conhecimento obrigatório do 
candidato. TEM QUE MEMORIZAR TODAS! Para facilitar, como as Unidades de Proteção Integral 
são em menor quantidade, aconselho que memorize-as, sendo as demais de Uso Sustentável.

Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas 
seguintes categorias de unidade de conservação:
I - Estação Ecológica;
II - Reserva Biológica;
III - Parque Nacional;
IV - Monumento Natural;
V - Refúgio de Vida Silvestre.
Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as 
seguintes categorias de unidade de conservação:
I - Área de Proteção Ambiental;
II - Área de Relevante Interesse Ecológico;
III - Floresta Nacional;
IV - Reserva Extrativista;
V - Reserva de Fauna;
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Alternativa E: Cuidado para não confundir os conceitos de recuperação e restauração, 
previstos no art. 2 da Lei 99985.

Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por
XIII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população 
silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser 
diferente de sua condição original;
XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população 
silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original;
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>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.

49 – QUESTÃO:

Acerca do Estatuto do Idoso: 

a) Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso 
goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, assegurada a reserva de 
pelo menos 5% (cinco por cento) das unidades habitacionais residenciais para atendimento 
aos idosos.
b) Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, 
especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos 
ao tratamento, habilitação ou reabilitação, desde que seja de baixa renda.
c) O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, 
caracteriza a dependência econômica, para os efeitos legais.
d) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados 
paralelamente aos serviços regulares.
e) As medidas específicas de proteção ao idoso estão previstas no Estatuto do Idoso em um 
rol taxativo.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIOS: 

Alternativa A: Conforme art. 38 do Estatuto do Idoso:

Art. 38: Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com 
recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel 
para moradia própria, assegurada a reserva de pelo menos 3% (três por 
cento) das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos 
idosos.

Alternativa B: Conforme o art. 15, parág. 2 do Estatuto do Idoso:

Art. 15, parág. 2: Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, 
gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, 
assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, 
habilitação ou reabilitação, INDEPENDENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 
DO IDOSO.
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Alternativa C: Alternativa correta, pois está em conformidade com o disposto no Art. 
36 do Estatuto do Idoso:

Art. 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto 
ou núcleo familiar, caracteriza a dependência econômica, para os efeitos 
legais.

Alternativa D: É de extrema importância a distinção quanto à gratuidade no sistema 
de transporte coletivo público e na gratuidade no sistema de transporte coletivo interestadual. 
No primeiro, a idade mínima é de 65 anos. No segundo, a idade mínima é de 60 anos. Entretanto, 
no primeiro, a gratuidade é para todos os idosos. Já no transporte interestadual só se garante 
a gratuidade em 2 assentos por veículo; e aos demais idosos é assegurado desconto de, no 
mínimo, 50%.

Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a 
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, 
exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados 
paralelamente aos serviços regulares.
§ 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer 
documento pessoal que faça prova de sua idade.
§ 2o Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão 
reservados 10% (dez por cento) dos assentos para os idosos, devidamente 
identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos.
§ 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 
(sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação 
local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios 
de transporte previstos no caput deste artigo.

Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, 
nos termos da legislação específica:      (Regulamento)     (Vide Decreto nº 
5.934, de 2006)
I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com 
renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos;
II – desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das 
passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda 
igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.
Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos 
e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.

Art. 41. É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, 
de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e 
privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor 
comodidade ao idoso.
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Alternativa E: O Estatuto do Idoso, no art. 45, apresenta, em um rol exemplificativo, 
e não taxativo, as medidas de proteção que podem ser determinadas pelo Ministério Público ou 
pelo Poder Judiciário, a requerimento daquele. 

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

50 – QUESTÃO:

Sobre a instauração e tramitação do Inquérito Civil, assinale a alternativa correta:

a) O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, 
prorrogável por igual prazo, quantas vezes necessário, em caso de motivo justificável.
b) O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável uma vez pelo mesmo 
prazo, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da 
realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério 
Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão.
c) Após a instauração do inquérito civil ou do procedimento preparatório, quando o membro 
que o preside concluir ser atribuição de outro Ministério Público, este deverá submeter sua 
decisão ao referendo do órgão de revisão competente, no prazo de 3 (três) dias.
d) Oficiará nos autos do inquérito civil, do procedimento preparatório ou da ação civil pública 
o órgão responsável pela promoção de arquivamento não homologada pelo Conselho 
Superior do Ministério Público ou pela Câmara de Coordenação e Revisão.
e) O inquérito civil, de natureza bilateral e facultativa, será instaurado para apurar fato que 
possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos 
da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes 
às suas funções institucionais.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIOS: 

O candidato deve conhecer o teor da Resolução 23/07 do CNMP, que trata sobre o 
Inquérito Civil Público.

Alternativa A: Nos termos do art. 2, parág 6 da Resolução 23/07 do CNMP:

Art. 2, parágrafo 6: O procedimento preparatório deverá ser concluído 
no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, UMA ÚNICA 
VEZ, em caso de motivo justificável.

Alternativa B: Conforme o art 9 da Resolução 23/07 do CNMP: 
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Art. 9: O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, pror-
rogável pelo mesmo prazo e QUANTAS VEZES FOREM NECESSÁRIAS, por 
decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade 
da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho 
Superior do Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou 
à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.

Portanto, não confunda a prorrogação do Inquérito Civil com a prorrogação do 
Procedimento Preparatório: este só pode ser prorrogado uma vez, enquanto o Inquérito Civil 
pode ser prorrogado quantas vezes forem necessárias.

Alternativa C: Alternativa correta, pois está em conformidade com o Art. 9-A da 
Resolução 23/07 do CNMP.

Alternativa D: Conforma o art. art. 11 da Resolução 23/07 do CNMP:

Art. 11: Não oficiará nos autos do inquérito civil, do procedimento 
preparatório ou da ação civil pública o órgão responsável pela promoção 
de arquivamento não homologada pelo Conselho Superior do Ministério 
Público ou pela Câmara de Coordenação e Revisão.

Alternativa E: O inquérito civil, conforme a própria Resolução do CNMP, tem natureza 
unilateral, e não bilateral, como está na alternativa.

Art. 1º O inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será 
instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou 
direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, 
servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às 
suas funções institucionais.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.


