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Gabarito comentado - Simulado 1
Questão 1
Comentários:
a) Errada. Na situação, a inscrição suplementar é obrigatória. Art. 10, § 2º do estatuto.
b) Errada. A transferência será obrigatória em caso de mudança efetiva. Art. 10, §3º do estatuto.
c) Correta. Art. 10, §4º do estatuto.
d) Errada. No caso apresentado, a inscrição suplementar é obrigatória. Art. 15, §5º do estatuto.
Questão 2
Comentários:
a) Correta. Art. 67, parágrafo único do estatuto.
b) Errada. Art. 64 §1º do estatuto.
c) Errada. Art. 128, §3º do Regulamento Geral.
d) Errada. Art. 130, parágrafo único do Regulamento Geral.
Questão 3
Comentários:
a) Incorreta. Não existe tal prerrogativa para o cumprimento de prisão-pena. Art. 7º, V do estatuto.
b) Correta. Art. 70, §3º do estatuto da OAB.
c) Incorreta. É possível a reabilitação. Art. 8º, §4º c/c art. 11, §§2º e 3º do estatuto da OAB.
d) Incorreta. Apenas ocorrerá a assistência quando o fato a ele imputado decorrer do exercício da
profissão ou a este vincular-se. Art. 16 do regulamento geral.
Questão 4
Comentários:
a) Correta. Art. 44 c/c art. 45 do estatuto da OAB
b) Incorreta. Art. 44, §1º do estatuto. O STF já se posicionou no sentido de que a OAB não integra a
Administração Pública.
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c) Incorreta. Indicação em nível estadual é atribuição do Conselho Seccional. Art. 54, XIII c/c art. 58,
XIV do estatuto da OAB.
d) Incorreta. O número de integrantes do CFOAB é fixo. Art. 51 do estatuto.
Questão 5
Comentários:
a) Incorreta. Art. 34 XV do estatuto.
b) Incorreta. É conduta lícita e não depende de autorização do cliente, conforme art. 22, §4º do estatuto da OAB;
c) Incorreta. Somente pode haver compensação de créditos quando houver autorização do cliente.
Art. 48, §2º do código de ética.
d) Correta. Art. 12, parágrafo único do código de ética da OAB.
Questão 6
Comentários:
a) Incorreta. Art. 48, §5º do código de ética.
b) Correta. Art. 22, §5º do estatuto.
c) Incorreta. Art. 22, §6º do estatuto.
d) Incorreta. Art. 24, §2º do estatuto.
Questão 7
Comentários:
a) Incorreta. Conforme o art. 73, §4º do estatuto, se o representado não for encontrado, ou for revel,
o Presidente do Conselho ou da Subseção deve designar-lhe defensor dativo.
b) Incorreta. Art. 73, §3º do estatuto.
C) Correta. Art. 73, §3º do estatuto.
d) Incorreta. O MP tem legitimidade para representar pela instauração de processo disciplinar. Além
disso, o relator não tem poder para determinar o arquivamento, mas tão somente recomendá-lo ao
Presidente do Conselho Seccional. Art. 72 c/c 73, §2º do estatuto.
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Questão 8
Comentários:
Letra D correta conforme art. 7º, III do estatuto.
Questão 9
Letra A - Comentários
LETRA A (certa): As leis naturais são, para Aquino, àquelas leis descobertas pela razão. São
baseadas na ligação entre o livre arbítrio e a vontade de Deus (Lei eterna).
LETRA B (errada): Para Aquino, o bem comum possui outra definição. O bem comum é distinto da
somatória dos bens individuais. Em algumas passagens Aquino compara Deus e o bem comum. E
que o bem comum inclina-se para a essência divina.
LETRA C (errada): A lei eterna, para Aquino, é inalcançável pelos homens. Não seria esta a ligação
citada no enunciado.
LETRA D (errada): O conceito de “lei justa” em Aquino está ligado ao de bem comum. Não se trata
do conceito exigido no enunciado.
Questão 10
Letra D - Comentários
LETRA A (errada): Para Kant, existe uma lei moral universal. Esta lei está ligada à noção de imperativo
categórico.
LETRA B (errada): O conceito moral de boa vontade, segundo o autor, não está obrigatoriamente
interligado ao resultado da ação. Essa é uma noção da moral utilitarista.
LETRA C (errada): A alternativa também representa uma noção utilitarista de moralidade, que não é
adotada por Kant.
LETRA D (certa): Representa uma ideia central da teoria kantiana.
Questão 11
RESPOSTA: B
Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: [...] VII - assegurar a
observância dos seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema representativo e
regime democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas
da administração pública, direta e indireta.
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Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em
Território Federal, exceto quando: [...] IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para
assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a
execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.
Portanto, tendo em vista a violação de princípios constitucionais sensíveis, de reprodução
obrigatória, a intervenção é justificável.
Questão 12
RESPOSTA: C
Art. 64 -A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do
Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. § 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
Portanto, conforme aponta a CF/88, o regime de urgência constitucional somente pode ser requerido
pelo Presidente da República em projetos de lei de sua própria iniciativa e, dessa forma, o gabarito
correte é o contido na letra “c".
Alternativa A: está incorreta. Trata-se de prerrogativa do presidente, mas somente em projetos de lei
de sua própria iniciativa.
Alternativa B: está incorreta. Trata-se de prerrogativa do Presidente da República.
Alternativa D: está incorreta. Não se provoca a urgência por meio de MP. O procedimento correto
está previsto no art.64, §1º, CF/88.
Questão 13
RESPOSTA:B
Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer
das Casas do Congresso Nacional.
Em relação à alternativa A: o princípio em questão é o da irrepetibilidade, e não "oportunidade"
Questão 14
RESPOSTA: D
Art. 102, § 2º - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão
eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Em prol do princípio da separação dos poderes e do não engessamento da atividade legiferante, não
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vincula o Poder Legislativo, mas tão somente demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Assim, a referida decisão proferida pelo STF, declarando a inconstitucionalidade da lei do Estado
Alfa, apenas vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta,
não o Poder Legislativo em sua função típica de legislar; logo, pode ser proposta nova ADI.
Questão 15
RESPOSTA: D
Tendo em vista o caso hipotético narrado em que se observa o descumprimento de Súmula Vinculante, é correto dizer que a medida judicial que deve ser adotada será a Reclamação constitucional,
com o objetivo de assegurar a autoridade da súmula vinculante. Nesse sentido, conforme enunciado
do art. 7º da lei 11.417/2006, “Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado
de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo
Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação". A alternativa correta, portanto, é a “d".
Questão 16
RESPOSTA: D
Art. 97, CF/88 – “Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público".
Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão
fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte".
O gabarito é a letra "d", de acordo com o sistema jurídico-constitucional brasileiro, o acórdão proferido pela 3ª Turma Cível está incorreto, posto que violou a cláusula de reserva de plenário, ainda que
não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo.
Questão 17
RESPOSTA: D
O Poder Executivo tem como função típica a de administrar. No entanto, tem o condão de exercer a
função atípica de legislar, como no momento em que edita Medida Provisória, nos termos do art. 62
da CF/88.
Dessa forma, por estar investido em função legislativa, a Medida Provisória pode ser contrária a
Sumula Vinculante, vez que esta vincula somente os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, conforme art. 103-A da
CF/88.
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Questão 18
RESPOSTA: C
Conforme o Pacto:
A pergunta exige conhecimento dos dispositivos do Pacto de San Jose da Costa Rica/ Convenção
Americana sobre Direitos Humanos mas não traz, de fato, maiores dificuldades, visto que a resposta
correta reproduz parte do art. 11 do Pacto, que dispõe sobre a proteção da honra e da dignidade.
Observe:
"Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade
1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade.
2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua
família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.
3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas"
Questão 19
RESPOSTA: D
O direito de circulação e residência é protegido pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos
em seu art. 22, que prevê que:
"1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de
nele residir em conformidade com as disposições legais.
[...]
9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros"
Questão 20
Resposta: LETRA A.
A questão tem por base os dispositivos da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969
e esse é o teor do seu artigo 2, 1, a:
Artigo 2
Expressões Empregadas
1. Para os fins da presente Convenção:
a) “tratado” significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo
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Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos
conexos, qualquer que seja sua denominação específica;
Vejamos as justificativas dos demais itens:
b) ERRADA. Os Estados podem formular reservas, como regra, mas não se o tratado as proibir. É o
que dispõe o artigo 19, “a”, da Convenção:
Artigo 19
Formulação de Reservas
Um Estado pode, ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, formular
uma reserva, a não ser que:
a) a reserva seja proibida pelo tratado;
b) o tratado disponha que só possam ser formuladas determinadas reservas, entre as quais
não figure a reserva em questão; ou
c) nos casos não previstos nas alíneas a e b, a reserva seja incompatível com o objeto e a finalidade do tratado.
c) ERRADA. Esse é o conceito da norma de jus cogens, nos termos do art. 53 da Convenção, todavia
com um equívoco em sua parte final, uma vez que tal norma poderá vir a ser modificada, mas
somente por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza.
Artigo 53
Tratado em Conflito com uma Norma Imperativa de Direito Internacional Geral (jus cogens)
É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de
Direito Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de
Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional
dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só
pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza.
d) ERRADA. Esse não é o conceito de reserva constante da Convenção de Viena sobre o Direito dos
Tratados de 1969, nos termos do seu artigo 2, 1, d:
Artigo 2
Expressões Empregadas
1. Para os fins da presente Convenção:
(...)
d)“reserva” significa uma declaração unilateral, qualquer que seja a sua redação ou denominação,
feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo
de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse
Estado;
Questão 21
Resposta: LETRA B.
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Nos termos do art. 7º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), o regime de
bens obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio e, sendo este diverso, a do
primeiro conjugal que, no caso em questão, deu-se na Nova Zelândia:
Art. 7º, § 4º O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os
nubentes domicílio, e, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal.
Vejamos as justificativas dos demais itens:
a) ERRADA. Nos termos do art. 7º, §1º, o local da celebração do casamento seria o elemento de conexão escolhido pela LINDB quanto aos impedimentos e às formalidades da celebração do casamento.
Art. 7º, §1º Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração.
c) ERRADA. O domicílio do cônjuge varão não é utilizado como elemento de conexão pela legislação
brasileira.
d) ERRADA. Como visto, o elemento de conexão escolhido pela LINDB para reger o regime de bens
do casamento é o domicílio, e não a nacionalidade, também não havendo diferenciação entre o tratamento para brasileiros natos e naturalizados nessa seara.
Bons estudos! Professora Nathália Catão
Questão 22
LETRA B
Comentários:
Os Empréstimos Compulsórios, só podem ser instituídos através de leis complementares federais e
unicamente em três situações - guerras externas; calamidades públicas; investimentos públicos
urgentes que atendam a um relevante interesse nacional.
Fora desse triplo eixo situacional é vedado à União instituir essa espécie tributária obrigando o povo
a emprestar recursos financeiros em prol dos cofres federais.
Somente podem ser instituídos por lei complementar, sendo vedado o uso de leis ordinárias, leis
delegadas e medidas provisórias para sua criação.
Art. 62 § 1o, III, da CF.
Questão 23
LETRA B
De acordo com o art. 150, VI "d" da CF/88, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao con-
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tribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios instituir impostos sobre livros,
jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. De acordo com entendimento do STF, a
imunidade da alínea d do inciso VI do art. 150 da CF/88, alcança componentes dos livros eletrônicos,
os suportes exclusivos para leitura e armazenamento, além de componentes eletrônicos que acompanhem material didático.
Quanto as obrigações acessórias, determina o art. 113, § 2º e 3º do CTN, que devem ser cumpridas,
o simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.
O que ocorre é o FG da penalidade, que concede ao fisco o direito de lançar um credito tributário
contra o infrator: a multa.
Lembre-se: Que tributo não se confunde com a penalidade, a sanção do ato ilícito. Ao estabelecer a
conversão em obrigação principal não quis o CTN misturar esses institutos, quis apenas assegurar
ao fisco o mesmo regime jurídico para a cobrança de ambos, que se tornam, indistintamente, credito
tributário.
Questão 24
LETRA D
Comentários:
A questão aborda sobre uma das CAUSAS DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: ANISTIA.
VEJAMOS:
A Anistia é um benefício por meio do qual a Fazenda, através de uma lei, PERDOA infrações leves,
sem dolo, sem fraude, sem simulação, ou seja, infrações que não configuram crime e nem configuram contravenção.
Art. 182 do CTN: A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por
despacho da autoridade administrativa, em requerimento com a qual o interessado faça prova do
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão.
Parágrafo único. O despacho referido neste artigo NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo 155.
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado
de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições
ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora:
I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de
terceiro em benefício daquele;
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II - sem imposição de penalidade, nos demais casos. Alternativa correta D
Questão 25
LETRA C
Comentários: a questão aborda sobre CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VEJAMOS:

A) FALSA, pois o deposito do montante integral é causa de suspensão do CT.
B) FALSA, pois isenção e anistia são causas de Exclusão do CT.
C) VERDADEIRA. Súmula STJ 212 - A compensação de créditos tributários não pode ser
deferida por medida liminar.
D) FALSA, pois apesar das decisões administrativas irreformáveis serem causas de EXTINÇÃO do
CT, somente alcançam as decisões favoráveis ao contribuinte (art. 156, IX, CTN)
Questão 26
LETRA B
Comentários: A questão aborda sobre obrigação tributária. Vejamos:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
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I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de
disposição expressa de lei.
No mesmo sentido está previsto na Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91), onde diz em seu artigo 22,
inciso VIII, que o proprietário do imóvel (locador) é obrigado a pagar impostos e taxas que venham a
incidir sobre o imóvel (estando aí incluído o IPTU), para o Fisco o responsável pelo pagamento do
tributo IPTU será sempre o proprietário do imóvel, ou seja o locador.
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 34, prevê que o contribuinte do IPTU é o locador. Juridicamente, a responsabilidade do pagamento do IPTU é sempre daquele que é proprietário do
imóvel – seja o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Questão 27
GABARITO: A
Comentário: Assunto – Serviços Públicos – Parcerias público-privadas
A partir das informações contidas no enunciado da questão, é possível concluir que o acordo poderia ser firmado mediante parceria público-privada, na modalidade concessão administrativa, tendo
em vista que esta é uma espécie de concessão de serviço público no qual a própria Administração
fica responsável pelo pagamento das tarifas, uma vez que ostenta a qualidade de usuária do serviço
prestado de forma direta ou indireta, mesmo que envolva a execução de obra pública ou fornecimento de bens (art. 2º, § 2º, da Lei 11.079/04).
O art. 10 da Lei 11.079/04 estabelece que a contratação de parceria público-privada será precedida
de licitação na modalidade de concorrência.
Por fim, cabe destacar que os contratos de parceria público-privada devem respeitar o valor mínimo
de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo que o prazo mínimo de contratação deve ser de
05 (cinco) anos e o máximo de 35 (trinta e cinco) anos.
Questão 28
GABARITO: B
Comentário: Assunto – poder de polícia
A partir das informações contidas no enunciado da questão, é possível concluir que se está de um
dos tipos de polícia administrativa - Poder de Polícia Ambiental de acordo com a doutrina:
Poder de Polícia ambiental é a atividade da administração pública que limita ou disciplina direito,
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público
concernente à saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do
mercado, ao exercício das atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de con-
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cessão, autorização/permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam decorrer
poluição ou agressão à natureza. (Paulo Affonso Leme Machado).
Questão 29
GABARITO: D
Comentário: Assunto – Bens Públicos
A partir das informações contidas no enunciado da questão, exige que o aluno lembre que:
Os bens públicos não podem ser alienados enquanto estiverem afetados a uma destinação específica, portanto, para serem alienados o primeiro passo é a desafetação.
A Desafetação pode ser expressa ou tácita
Para a desafetação, é necessária lei específica ou ato administrativo, não ocorrendo com o simples
desuso do bem.
Obs.: há possibilidade de desafetação dos bens de uso especial por fato da natureza. Por exemplo,
um incêndio que deixa o bem inutilizado.
Tácita é a que resulta da atuação direta da Administração, sem a manifestação explícita de sua vontade, ou, ainda, de fato da natureza. A maior parte da doutrina admite desafetação tácita decorrente
de fato, como, por exemplo, de um incêndio que destrói obras de um museu, pois, conforme enfatiza
Di Pietro, seria excessivo formalismo exigir que haja um ato formal de desafetação neste caso (cf. DI
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010. p. 677).
Questão 30
GABARITO: D
Comentário: Assunto – Intervenção do estado na propriedade, Tombamento, Noções gerais de
Desapropriação
Segundo o artigo 23, incisos III e IV da CF/88:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos,
as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
O tombamento não é o único instrumento utilizado na defesa do patrimônio histórico, artístico e
cultural - Art. 216, § 1º da CF/88: § 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
Lembre-se que diferentemente do que ocorre na desapropriação, o tombamento é uma forma de
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proteção do patrimônio cultural brasileiro que não obedece ao chamado "princípio da hierarquia federativa". Nesse sentido, União, Estados, Municípios e DF podem tombar bens localizados nos
territórios uns dos outros, ao passo que a União pode desapropriar bens dos Estados/DF/Municípios, os Estados podem desapropriar bens dos municípios e os municípios jamais poderão
desapropriar bens públicos, mas tão somente de particulares.
Questão 31
GABARITO: D
Comentário: Assunto – Atos administrativos - Teoria das nulidades.
No caso retratado no enunciado da questão, REFERE-SE à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE
O § 3º do art. 30 da Lei 8.666/1993 estabelece que existe a possibilidade de que a comprovação de
qualificação técnica se dê por meio de serviços similares, com complexidade técnica e operacional
idêntica ou superior.
É lícita cláusula em edital de licitação exigindo que o licitante, além de contar, em seu acervo técnico,
com um profissional que tenha conduzido serviço de engenharia similar àquele em licitação, já tenha
atuado em serviço similar. Esse entendimento está em consonância com a doutrina especializada
que distingue a qualidade técnica profissional da qualidade técnica operacional e com a jurisprudência do STJ, cuja Segunda Turma firmou o entendimento de que “não fere a igualdade entre os
licitantes, tampouco a ampla competitividade entre eles, o condicionamento editalício referente à
experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de
qualificação técnica, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93” (REsp 1.257.886-PE, julgado
em 3/11/2011).
Questão 32
GABARITO: D
Assunto: Contratos Administrativos Cláusulas exorbitantes
Trata-se de uma alteração quantitativa, feita no interesse da Administração. Deve, portanto, respeitar
os limites do art. 65 §1º da Lei 8.666/90, sendo o contratado obrigado a aceitar.
Em regra, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial do contrato.
Já no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, o limite é até 50% somente para
acréscimos.
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Questão 33
Gabarito D - Comentários:
De acordo com o artigo 11, § 3° da Lei do SNUC, a pesquisa científica em Parques Nacionais
depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita
às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.
Ademais, a Lei 11.516/2007 determina que o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade) é a entidade administradora das unidades de conservação federais.
Assim, a eventual licença do órgão estadual não é suficiente para a pesquisa (item A - errado).
Nesse sentido, nos termos do Decreto nº 10.234/2020 , art. 1º, XVI, e da Instrução Normativa do
ICMBio nº 3/2014, a permissão verbal não é suficiente (item B - errado).
Como dito, a entidade responsável é o ICMBio e não o IBAMA (item C - errado).
Questão 34
Letra B - Comentários:
A questão exigiu o conhecimento da proteção constitucional do meio ambiente, nos termos do art.
225, § 1º, V. Tanto a audiência pública quanto o PRAD (plano de recuperação de área degradada) não
são exigidos em todo caso. Não se exige depósito prévio para emissão de licença ambiental.
Questão 35
COMENTÁRIOS:
A questão trata do ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
No caso da questão, dois credores contrataram com um devedor a entrega de 200kg de cimento da
marca “A” ou 100kg de cimento da marca “B”. Mas no local dp pagamento somente havia um dos
credores para receber o bem.
De acordo com o artigo 260 do CC/02, se há pluralidade de credores poderá qualquer deles exigir a
dívida inteira. Mas o devedor terá duas hipóteses para se desobrigar da dívida (Pablo Stolze):
a) pagando a todos os credores conjuntamente — nesse caso, ao devedor aconselha-se, por cautela, e em atenção ao dito popular segundo o qual “quem paga mal paga duas vezes”, exigir recibo
(quitação), firmado por todos os credores;
b) pagando a um, dando este caução de ratificação dos outros credores — nesse caso, pode o devedor pagar a apenas um dos credores da obrigação indivisível, desde que este apresente uma garantia (caução) de que os outros credores ratificam o pagamento. Essa garantia de ratificação deverá
ser documentada em instrumento escrito, datado e assinado pelos outros credores, com as suas
firmas devidamente reconhecidas, para que não haja dúvida a respeito de sua autenticidade.
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Sendo assim, os funcionários da empresa Pontes Cimento Forte Ltda. devem exigir uma caução de
ratificação do credor presente para adimplir o pagamento.
ARTIGOS RELACIONADOS:
Art. 260. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira; mas o
devedor ou devedores se desobrigarão, pagando:
I - a todos conjuntamente;
II - a um, dando este caução de ratificação dos outros credores.
VAMOS ÀS ALTERNATIVAS:
A alternativa (A) está INCORRETA: considerando que estamos diante de uma obrigação alternativa,
a escolha caberá ao devedor nos termos do art. 252, do CC/02. Ou seja, a Pontes Cimento Forte
Ltda. deverá escolher qual a marca de cimento irá entregar
A alternativa (B) está INCORRETA: a dação em pagamento é uma modalidade de adimplemento em
que o credor concorda em receber do devedor uma prestação diferente do que lhe é devida. Não é
o caso da questão, visto que a Pontes Cimento Forte Ltda. estava com o produto em mãos para
cumprir a obrigação.
A alternativa (C) está INCORRETA: nos termos do artigo 265 do CC/02, a solidariedade não se presume. Considerando que em momento algum informou que há solidariedade entre as contratantes,
não há o que se falar que são credores solidários.
A alternativa (D) está CORRETA: conforme explicado, nos termos do art. 260, II do CC/02, a
Pontes Cimento Forte Ltda. deverá exigir uma caução de ratificação do preposto da Construtora Universal Ltda.
Questão 36
COMENTÁRIOS:
A questão trata sobre o CONTRATO DE TRANSPORTE, que é “o negócio jurídico bilateral, consensual e oneroso, pelo qual uma das partes (transportador ou condutor) se obriga a, mediante remuneração, transportar pessoa ou coisa a um destino previamente convencionado” (Pablo Stolze).
No caso do enunciado, o motorista do transporte se recusou a levar o João, que estava com suspeita de COVID 19, para o Hospital Público.
No que tange à admissão de alguns passageiros cuja situação pessoal possa pôr em risco a saúde
ou a segurança dos demais, deve ser tomados cuidados especiais. Sobre o assunto, o Código Civil
cuidou de estabelecer em seu art. 739 uma regra que é aparentemente discriminatória, mas que, em
verdade, visa salvaguardar um interesse público superior: a possibilidade de recusar um passageiro
nos casos em que as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem.
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Um bom exemplo é o caso do enunciado da questão, o de passageiros portadores de doenças
infectocontagiosas, transmissíveis pelo ar, que não devem viajar em aparelhos utilizados por outras
pessoas.
Tal medida visa à proteção dos usuários desses serviços de transporte.
Sendo assim, a atitude do motorista Manoel foi correta, visto que a recusa visa proteger os demais
passageiros do transporte.
ARTIGOS RELACIONADOS:
Art. 739. O transportador não pode recusar passageiros, salvo os casos previstos nos regulamentos,
ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem.
VAMOS ÀS ALTERNATIVAS:
A alternativa (A) está CORRETA: conforme explicado, nos termos do artigo 739 do CC/02, a
atitude do motorista Manoel foi correta, visto que a recusa visa proteger os demais passageiros do transporte.
A alternativa (B) está INCORRETA: ao contrário do que diz a alternativa, há exceção a regra de
recusa de passageiro que se dá nos casos previstos nos regulamentos ou se as condições de
higiene e saúde do interessado justifiquem a recusa. O que foi o caso, visto que João estava com
suspeita de COVID 19 e poderia pôr em risco a saúde dos demais passageiros.
A alternativa (C) está INCORRETA: há sim a obrigação de aceitar o passageiro, salvo as exceções
impostas no art. 739 do CC/02.
A alternativa (D) está INCORRETA: conforme explicado, o motorista de transporte só pode recusar o
passageiro nas hipóteses previstas no art. 739 do CC/02.
Questão 37
COMENTÁRIOS:
A questão trata sobre um dos vícios de consentimento, o DOLO, que o autor Clóvis Beviláqua define
como “o artifício ou expediente astucioso, empregado para induzir alguém à prática de um ato jurídico que o prejudica, aproveitando ao autor do dolo ou a terceiro”.
No dolo, a atuação do agente pode ser positiva ou negativa (omissão).
A omissão dolosa é uma abstenção maliciosa juridicamente relevante. É o caso do silêncio intencional de uma das partes, levando a outra a celebrar negócio jurídico diverso do que pretendia realizar.
Segundo SÍLVIO VENOSA, são requisitos do dolo negativo:
a) intenção de levar o outro contratante a se desviar de sua real vontade,
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induzindo-o a erro;
b) silêncio sobre circunstância desconhecida pela outra parte;
c) relação de essencialidade entre a omissão dolosa intencional e a declaração de vontade;
d) omissão do próprio contraente e não de terceiro.
Tanto é assim que o Código Civil traz previsão expressa sobre o dolo negativo no art. 147.
Sendo assim, Caio omitiu intencionalmente o problema no computador para firmar o negócio jurídico, portanto, poderá ocorrer a sua anulação.
ARTIGOS RELACIONADOS:
Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato
ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o
negócio não se teria celebrado.
Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e
danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.
VAMOS ÀS ALTERNATIVAS:
A alternativa (A) está INCORRETA: o negócio jurídico é existente, visto que estão presentes todos os
elementos essenciais do negócio jurídico, que são: agente, objeto, manifestação de vontade e
forma.
A alternativa (B) está INCORRETA: ao contrário do que afirma a alternativa, Caio tinha a obrigação de
informar sobre o vício no computador, visto que poderia influenciar na realização do negócio jurídico.
A alternativa (C) está CORRETA: conforme explicado, o silêncio de Caio sobre o defeito na
bateria do computador configura omissão dolosa, prevista no art. 147 do CC/02, o que pode
resultar na anulação do negócio jurídico.
A alternativa (D) está INCORRETA: considerando que Caio tinha conhecimento do vício oculto no
computador, Sérgio tem o direito de receber o que pagou pelo computador, além de perdas e danos,
nos termos do art. 443 do CC/02.
Questão 38
COMENTÁRIOS:
A questão trata sobre POSSE e a sua perda. No caso do enunciado, Gabriel perdeu a posse do seu
imóvel por esbulho, que é a retirada forçada do bem de seu legítimo possuidor, que pode se dar
violenta ou clandestinamente. Neste caso, o possuidor esbulhado tem o direito de ter a posse de seu
bem restituída utilizando-se, para tanto, de sua própria força, desde que os atos de defesa não transcendam o indispensável à restituição.
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Porém, Antônio vendeu a posse do terreno para um terceiro, o qual não se sabe se a posse é de boa
fé ou má fé.
Sendo assim, quando há mais de uma pessoa afirmando ser possuidora, a posse será mantida com
aquele que estiver na coisa (art. 1.212 do CC/02), sendo o terceiro que adquiriu a posse. Gabriel, no
caso, terá direito de intentar ação de reintegração de posse ou indenizatória em face do terceiro, que
recebeu a coisa esbulhada, nos termos do art. 1.212 do CC/02.
ARTIGOS RELACIONADOS:
Art. 1.212. O possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou a de indenização, contra o terceiro, que
recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era.
VAMOS ÀS ALTERNATIVAS:
A alternativa (A) está INCORRETA: nos termos do art. 1.211 do CC/02, quando mais de uma pessoa
se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que
a obteve de alguma das outras por modo vicioso.
A alternativa (B) está INCORRETA: nos termos do art. 1.212 do CC/02, o possuidor pode intentar a
ação de esbulho, ou a de indenização, contra o terceiro, que recebeu a coisa esbulhada sabendo
que o era.
A alternativa (C) está INCORRETA: nos termos do art. 1.255, parágrafo único do CC/02, se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo.
A alternativa (D) está CORRETA: conforme explicado, nos termos do art. 1.212 do CC/02, o
possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou a de indenização, contra o terceiro, que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era.
Questão 39
GABARITO: C
COMENTÁRIOS: A questão trata de alimentos. O art. 1.694 do CC estabelece que “podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver
de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”. E, dentro das relações parentais, o art. 1.696 do CC prescreve que “O direito à prestação de
alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação
nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”. Em complementação a esta regra, o art. 1.698
do CC determina que “Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições
de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as
pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide”. Assim,
inicialmente caberia aos pais a obrigação de pagar alimentos a Valentina. Acontece que, diante do
acidente automobilístico que deixou Leonardo em coma, o pai de Valentina ficou impossibilitado de
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lhe prestar os alimentos, razão pela qual os avós podem ser chamados a presta-los de forma subsidiária e complementar. Esta prestação, contudo, não será rateada entre os ascendentes de 2º grau
de forma igualitária, mas sim levando em consideração a capacidade de cada um, ou seja, proporcionalmente ao que cada um dos avós pode contribuir sem desfalque do seu próprio sustento diante
das necessidades de Valentina.
Questão 40
GABARITO: A
COMENTÁRIOS: Estabelece o art. 1.630 do CC que “os filhos estão sujeitos ao poder familiar,
enquanto menores”, elencando no at. 1.634 do CC as prerrogativas dos pais no exercício deste
poder. Dentre os deveres que cabem aos pais está consignado no inciso II do mencionado at. 1.634
do CC o de “exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584”. A guarda, portanto, não é apenas um direito dos pais, mas um dever destes e direito dos filhos, de exercer a convivência familiar com ambos os núcleos (paterno e materno). Nos termos do art. 1.583, § 1 o do CC,
compreende-se por “guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e
deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos
comuns”. Em seguida, o art. 1.584, § 4 o do CC determina que “a alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução
de prerrogativas atribuídas ao seu detentor”, enquanto nos arts. 1.637 e 1.638 estabelece o rol de
hipóteses legais que autorizam a suspensão e a perda do poder familiar, respectivamente. Neste
sentido, o art. 1.637 do CC determina que “Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando
aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e
seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha”. Desta forma, o descumprimento do regime de convivência com os filhos pode acarretar a suspensão do poder familiar.
Questão 41
GABARITO: B
COMENTÁRIOS: A questão trata da sucessão legítima dos descendentes, assim como dos efeitos
da pré-morte e da renúncia. Neste caso, a autora da sucessão havia tido dois filhos, Camila e Rodrigo, só que a primeira havia falecido antes de sua mãe. Quando da abertura da sucessão, o outro
filho, Rodrigo renunciou aos seus direitos hereditários. Diante desse cenário, não havia descendentes de 1º grau legitimados, deverão ser chamados a sucessão os descendentes de 2º grau
(netos). Destaque-se que o art. 1.811 do CC determina que “Ninguém pode suceder, representando
herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da
mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por
cabeça”. Neste caso, os filhos de Roberto, herdeiro renunciante, não estarão lhe representando na
sucessão da avó Luciana, mas herdando por direito próprio, ou seja, porque é a vez deles participarem da sucessão. Só há direito de representação quando temos herdeiros da mesma classe, mas de
graus diferentes, e na questão os sucessores legitimados são todos do mesmo grau. Assim, os netos
João, Samuel, Márcio, Thiago e Livia herdarão a herança, dividindo-a por cabeça, em partes iguais.
Quanto à mãe de Luciana, Goreti, não há que se falar na sua legitimidade, na medida que os ascendentes somente herdam na falta de descendentes.
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Questão 42
GABARITO LETRA D
Não é novidade alguma que o conhecimento da letra de lei é imprescindível para a resolução de
questões objetivas, especialmente no ECA. Nos últimos exames o conhecimento sobre temas referentes ao Conselho Tutelar vem formando um dos mais cobrados. Na presente questão temos como
gabarito a letra D, pois conforme art. 136, inciso IX, é atribuição do Conselho Tutelar assessorar o
Poder Executivo, não o Poder Legislativo. A questão busca o “exceto”, ou seja, a única alternativa
que não faz parte da atribuição do Conselho Tutelar.
A) art. 136, III, alínea b, lei 8069;
B) e C) art. 136, I, lei 8069 (+ art. 98 e 101);
Questão 43
GABARITO LETRA A
A medida de internação somente é direcionada ao adolescente, jamais a criança. O fundamento está
previsto em lei, quando no art. 112 do ECA está previsto sobre medidas SÓCIO-EDUCATIVAS. Para
criança infratora aplica-se as medidas de proteção, para ao adolescente aplica-se além das medidas
protetivas, as socioeducativas.
B) art. 115, ECA
C) art. 122, §2º, ECA
D) art. 124, §1º, ECA
Questão 44
COMENTÁRIOS:
Quando se trata de restaurantes que disponibilizam o serviço de drive-thru aos seus clientes, segundo entendimento do STJ, esse serviço atrai para o fornecedor do serviço a obrigação de indenizar o
consumidor por eventuais danos causados.
Isto porque, assim como ocorre nos assaltos em estacionamentos, os fornecedores ofertam esse
conforto aos consumidores em troca dos benefícios financeiros indiretos, assumindo o dever implícito de qualquer relação contratual de lealdade e segurança, como incidência concreta do princípio da
confiança.
Portanto, se o serviço disponibilizado pela franquia de fast food Special Burger foi inadequado e
ineficiente, não havendo falar em caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, pois incide na
proteção dos riscos esperados da atividade empresarial desenvolvida e na frustração da legítima
expectativa de segurança do consumidor médio, concretizando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o cliente.
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A alternativa (A) está INCORRETA: pois o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo a responsabilidade civil. E no caso, o serviço
de drive thru atrai para o fornecedor a obrigação de indenizar o consumidor por eventuais danos
causados
A alternativa (B) está CORRETA: segundo entendimento do STJ, ao facilitar o atendimento com
a abertura de seu balcão para o lado externo da loja, o drive thru possibilita o aumento dos
seus próprios lucros com a elevação do dinamismo de sua atividade.
A alternativa (C) está INCORRETA: pois a teoria do risco integral, em nosso sistema jurídico, somente
é usada em casos excepcionais, nos quais o perigo oferecido pela manutenção de dada atividade é
grave que, na hipótese de ocorre dano, este é imputável ao fornecedor à responsabilidade pelo
fomento ou realização desta.
A alternativa (D) está INCORRETA: ao contrário do que foi explicado, o STJ entende que a responsabilidade dos fornecedores de serviço de drive thru se aplica da mesma forma que ocorre nos
assaltos em estacionamentos.
GABARITO: B
Questão 45
COMENTÁRIOS:
A lei recém aprovada trata do superendividamento de pessoa natural cujas dívidas contraídas de
boa-fé a colocam em situação de risco financeiro, desequilibrando o orçamento doméstico. os eixos
centrais desse diploma normativo que serão mais cobrados são: 1) caracterização do superendividamento; 2) publicidade e correção de práticas abusivas na oferta de crédito e 3) plano de recuperação
do devedor superendividado.
A alternativa (A) está INCORRETA: nos termos do art. 54-A, §1º do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial,
nos termos da regulamentação. Ou seja, a pessoa jurídica não está incluída.
A alternativa (B) está INCORRETA: o CDC não define o que seria o mínimo existencial.
A alternativa (C) está CORRETA: nos termos do art. 104-A, § 1º do CDC, excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de
contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e
de crédito rural.
A alternativa (D) está INCORRETA: nos termos do art. Art. 104-A, caput do CC/02, o consumidor
apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o
mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
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GABARITO: C
Questão 46
Gabarito: C – A assertiva em comento decorre das disposições contidas no art. 21, §§ 1º e 2º da Lei
nº 9.492/97, que assim preceituam:
Art. 21. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução.
§ 1º O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação
e após o decurso do prazo legal para o aceite ou a devolução.
§ 2º Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento, vedada a recusa
da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto na lei cambial.
Questão 47
Gabarito: D – Tal assertiva decorre das normas previstas nos arts. 161, caput, e 240, ambos da Lei
nº 6.404/76.
Questão 48
Gabarito: B – Tal possibilidade está devidamente prevista no parágrafo único do art. 1.053 do
Código Civil.
Questão 49
Gabarito: C – O art. 83, inciso III, da Lei nº 11.101/2005, é expresso quanto à exclusão das multas
tributárias na classificação dos créditos tributários.
Questão 50
Gabarito: D – A regra contida no art. 167-D, caput, prevê que “o juízo do local do principal estabelecimento do devedor no Brasil é o competente para o reconhecimento de processo estrangeiro e para
a cooperação com a autoridade estrangeira”.
Questão 51
Art. 915, do CPC: Os embargos [à execução] serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.
§ 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir
da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros,
quando será contado a partir da juntada do último.
§ 3o Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no
art. 229.
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Art. 229, do CPC. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia
distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou
tribunal, independentemente de requerimento.
Gabarito letra B
Questão 52
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu,
julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar [letra A]:
[...]
§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a
ocorrência de decadência ou de prescrição.
§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos
do art. 241.
§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias [letra A].
§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu,
e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões [letra C], no
prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo
o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485 [letra D];
GABARITO LETRA A
Questão 53
A questão que mais cai acerca da intervenção de terceiros busca diferenciar chamamento ao processo e denunciação da lide.
O chamamento ao processo é o meio pelo qual o réu – devedor solidário ou fiador – provoca a entrada dos demais devedores solidários, dos demais fiadores ou do afiançado para participar do processo consigo em litisconsórcio passivo.
Já a denunciação da lide é a ação regressiva incidental, e facultativa, que qualquer das partes pode
ajuizar contra aquele que garantiu, por lei ou por contrato, ressarcir eventuais danos que o denunciante venha a sofrer no processo. O principal exemplo é o da evicção (perda da coisa por decisão
judicial). Sabendo então que o caso da questão é de denunciação da lide, precisamos esmiuçar o
dispositivo necessário do CPC:
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Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:
I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a
fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;
[...]
§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.
§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.
GABARITO LETRA A
Questão 54
Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria,
conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
§ 1º Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar
resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não
obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção [letra C].
§ 3º A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro [letra B].
§ 4º A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro [letra B].
§ 5º Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do
substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual.
§ 6º O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação [letra A].
Art. 702. § 6º Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção [letra D].
GABARITO B
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Questão 55
Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
I - em recurso extraordinário ou em recurso especial [letra D], divergir do julgamento de qualquer
outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
III - em recurso extraordinário ou em recurso especial [letra D], divergir do julgamento de qualquer
outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do
recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;
§ 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de
competência originária [letra C].
§ 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual [letra B].
§ 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu
a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de
seus membros [letra A].
Art. 1.003. § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para
responder-lhes é de 15 (quinze) dias [letra D].
GABARITO LETRA B
Questão 56
COMENTÁRIOS:
Títulos extrajudiciais deflagram processo autônomo, ou seja, o processo será iniciado já na fase de
execução. O art. 780 regula os requisitos para que os títulos executivos sejam cumulados em uma
mesma ação, a fim de propiciar economia processual para o exequente.
A alternativa (A) está INCORRETA: O exequente pode cumular vários títulos executivos extrajudiciais
listados no art. 784, mesmo que de espécies diferentes, desde que seja as mesmas partes, o juízo
competente e a mesma forma de procedimento. É a regra contida no art. 780 do CPC.
A alternativa (B) está INCORRETA: os requisitos de cumulação são 3: desde que seja as mesmas
partes, o juízo competente e a mesma forma de procedimento. Faltou aqui o juízo competente.
A alternativa (C) está CORRETA: É a norma expressa do art. 780 do CPC. Atenção a requisitos
que são sempre muito cobrados. Não despreze o estudo de lei seca.
A alternativa (D) está INCORRETA: Trata-se de uma pegadinha. Segundo a jurisprudência do STJ, é
possível descumprir a cláusula de eleição de foro, desde que em benefício do executado. Se a ação
foi proposta no domicílio dele, circunstância que evidentemente facilita sua defesa, ele não pode ele
excepcionar a competência sob fundamento de cláusula de eleição de foro.
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GABARITO: C
Questão 57
COMENTÁRIOS:
Tema bastante cobrado pela banca da FGV em todas as suas nuances. Da natureza jurídica aos
detalhes procedimentais que envolvem o cabimento de cada tese defensiva. As assertivas abaixo
são autoexplicativas quanto a esses dados.
A alternativa (A) está INCORRETA: Os embargos à execução é a defesa da ação de execução de
título extrajudicial. Assim, ela possui natureza jurídica de AÇÃO autônoma incidental. Essa pegadinha é bastante comum porque confunde com a Impugnação, que é a defesa do executado no
cumprimento de sentença, esta sim é que possui natureza incidental (apresentada no corpo do
autos, em vez de ser em processo autônomo).
A alternativa (B) está CORRETA: É exatamente o que se infere do art. 917, III c/c §§2 e 3º. Não basta
ao executado alegar genericamente a sua discordância quanto ao valor da execução como também
apontar o valor que entende como devido devidamente instruído com memória de cálculo.
A alternativa (C) está INCORRETA: a concessão de efeito suspensivo está condicionada ao preenchimento de 2 requisitos cumulativos: 1) prestação de garantia ou caução e 2) demonstração dos requisitos da tutela de urgência. Cumpre sempre lembrar que o executado não precisa mais garantir o
juízo para apresentar sua defesa, porém a garantia permanece como requisito essencial a obtenção
de efeito suspensivo.
A alternativa (D) está INCORRETA: Os embargos à execução como já referido possuem natureza
jurídica de ação. Portanto, o julgamento sem resolução do mérito será feito por sentença, a qual
poderá ser impugnada através de apelação. O cabimento de agravo de instrumento no processo de
execução de título extrajudicial cinge-se as decisões interlocutórias.
GABARITO: B
Questão 58
GABARITO “A”
O texto da questão se refere ao princípio da legalidade, ao estabelecer que o fato punível criminalmente não é aquele que, por sua natureza, é reconhecido como imoral ou fora do padrão, ou ainda
socialmente danoso, mas necessariamente aquele que é PREVISTO LEGALMENTE como uma
infração penal. Ademais, tal fato deve ser assim considerado PREVIAMENTE à prática da conduta,
motivo pelo qual também se menciona o princípio da anterioridade da lei penal.
Questão 59
GABARITO “B”
A) ERRADA: A individualização da pena ocorre em três etapas: no momento da criminalização da
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conduta, no momento da aplicação da pena e no momento da execução da pena.
B) CORRETA: O princípio da intervenção mínima sustenta que o Direito Penal somente deve
ser utilizado em “último caso”, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de
bens jurídicos relevantes. Este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do
Direito Penal. Assim, por força deste princípio, num sistema punitivo, como é o Direito Penal,
a criminalização de condutas só deve ocorrer quando se caracterizar como meio absolutamente necessário à proteção de bens jurídicos relevantes (fragmentariedade), e desde que
isso não seja possível pelos outros ramos do Direito (subsidiariedade).
C) ERRADA: Item errado, pois o princípio da ofensividade exige que a conduta criminalizada tenha
APTIDÃO para ofender o bem jurídico que a norma pretende tutelar. Não se exige, em todos os
casos, a efetiva lesão, pois existem os chamados crimes de perigo, que são aqueles em relação aos
quais basta que o bem jurídico seja exposto a risco de dano para que o crime se configure (sem que
haja violação ao princípio da ofensividade).
D) ERRADA: Este princípio, nem sempre citado pela Doutrina, prega que todos possuem o direito de
atuar acreditando que as demais pessoas irão agir de acordo com as normas que disciplinam a vida
em sociedade. Assim, quando alguém ultrapassa um sinal VERDE e acaba colidindo lateralmente
com outro veículo que avançou o sinal VERMELHO, aquele que ultrapassou o sinal verde agiu
amparado pelo princípio da confiança, não tendo culpa, já que dirigia na expectativa de que os
demais respeitariam as regras de sinalização.
Questão 60
GABARITO “B” O crime de falsificação de documento público está previsto no art. 297 do CP, que
tipifica a conduta daquele que “falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro”. O §2º do art. 297, a seu turno, traz um rol de documentos que são equiparados a documento público para fins penais, dentre eles, os livros mercantis. Assim, a letra B está
correta. A letra A está errada, pois configura falsificação de documento particular, art. 298 do CP. A
letra C está errada, pois configura o crime de falsidade ideológica, art. 299 do CP. A letra D está
errada, pois configura o crime de certidão ou atestado ideologicamente falso, art. 301 do CP. A letra
E está errada, pois configura o crime de falsificação de selo ou sinal público, em sua forma equiparada, art. 296, §1º, III do CP.
Questão 61
GABARITO LETRA D
Comentário: O fundamento da questão está no art. 81, §1º do Código Penal, no que se refere a revogação facultativa.
A – INCORRETA. Somente reincidente doloso. Art. 77, I, CP
B – INCORRETA. Só é cabível quando não for possível substituição por pena restritiva de direitos.
Art. 77, III, CP
C – INCORRETA. O caput do art. 77, CP, fala em pena privativa de liberdade apenas.
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Questão 62
GABARITO LETRA A
Comentário: AUTORIA INCERTA: Dois ou mais agentes, sem liame subjetivo, concorrem para a
mesma infração, porém não há como identificar quem causou o resultado; AMBOS RESPONDEM
POR TENTATIVA, como é o caso do gabarito. Não há concurso de pessoas, justamente porque falta
o requisito de liame subjetivo (vínculo psicológico).
Questão 63
GABARITO LETRA A
Comentário: Como a apropriação da coisa aconteceu fora das suas funções típicas de funcionário
público, não há que se falar em crime funcional. Não há que se falar em furto, nem mesmo na modalidade privilegiada, pois não houve adequação típica. Logo, a única alternativa correta é a letra A (art.
169, II, CP).
Questão 64
No processo penal, a contagem do prazo começa a correr do dia seguinte ao dia da intimação (não
se computa o dia do começo), conforme estabelecem o art. 798 e §§ do CPP e a Súmula 710 do STF.
GABARITO: ALTERNATIVA D
Questão 65
Gabarito: C
a) No caso apresentado, Vitor não foi intimado do recurso apresentado pelo Ministério Público contra
a rejeição da denúncia.
b) Para entender a resposta, é preciso compreender que essa não intimação poderia provocar um
enorme prejuízo a Vitor. Considerando que o magistrado tinha rejeitado a denúncia, Vitor estava em
uma situação favorável. Contudo, com a apresentação do recurso pelo Ministério Público, um eventual provimento deste recurso poderia prejudicar a situação de Vitor que passaria a ser réu.
c) Desta forma, necessária aplicação da súmula 707 do STF que determina que: "Constitui nulidade
a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da
denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo."
d) Logo, o advogado de Vitor deveria esclarecer que ele deveria ter sido intimado para apresentar
contrarrazões, apesar de ainda não figurar como réu, mas tão só como denunciado.
ALTERNATIVA CORRETA LETRA C
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Questão 66
A situação apresentada trata do incidente de falsidade previsto no Código de Processo Penal no
artigo 145 ao artigo 148.
Havendo alegação de que determinado documento seja falso, esta deve ser arguida por escrito e
através de procurador com poderes especiais, conforme previsão do artigo 146 do CPP.
ALTERNATIVA CORRETA LETRA B
Art. 145. Argüida, por escrito, a falsidade de documento constante dos autos, o juiz observará o
seguinte processo:
I - mandará autuar em apartado a impugnação, e em seguida ouvirá a parte contrária, que, no prazo
de 48 horas, oferecerá resposta;
II - assinará o prazo de três dias, sucessivamente, a cada uma das partes, para prova de suas
alegações;
III - conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessárias;
IV - se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e
remetê-lo, com os autos do processo incidente, ao Ministério Público.
Art. 146. A argüição de falsidade, feita por procurador, exige poderes especiais.
Art. 147. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade.
Art. 148. Qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal
ou civil.
Questão 67
A) Enquanto não ocorrer a prescrição, o inquérito poderá ser desarquivado com o surgimento de
novas provas.
B) Com a descoberta desta carta após o arquivamento do inquérito, a mesma será considerada uma
prova nova e provocará o desarquivamento do inquérito para novas investigações.
C) Apesar da carta ter sido escrita antes do arquivamento, a mesma só foi descoberta após este,
logo, é considerada prova nova.
D) Após instaurado o inquérito, este somente poderá ser arquivado pela autoridade judicial.
Correta: B
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Questão 68
No presente caso, é necessário considerar que a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada com base na reincidência específica do denunciado civilmente identificado. Contudo, este
não é um dos requisitos previstos no artigo 312 para decretação da prisão preventiva, tornando esta
decisão ilegal.
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado.
Vejamos que nenhum dos requisitos legais consta na decisão.
Desta forma, sendo a decisão ilegal, é cabível o relaxamento da prisão.
Alternativa correta: D
Questão 69
Gabarito: B
Após homologação do acordo que foi celebrado entre as partes, este acarreta a renúncia ao direito
de queixa ou representação, nos termos do artigo 74 da Lei 9.099/95.Logo, não poderá se arrepender e alegar não ter interesse na execução do acordo celebrado.
Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante
sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.
Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.
Questão 70
RESPOSTA LETRA D
CRFB de 1988 – art. 7º, XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
Questão 71
Letra C
CRFB de 1988 - XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos
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Questão 72
Letra B – CLT – art. 473.
As hipóteses narradas estão previstas no art. 473 da CLT, estando correta a assertiva que contempla
no inciso, ser interrupção do contrato: VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando
provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior.
Questão 73
RESPOSTA. LETRA A
A troca do dia de feriado é válida, desde que previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, não necessitando de homologação, ou outro acréscimo, conforme CLT, art. 611 – A, inciso XI - troca do dia de
feriado.
Questão 74
Letra B - O tempo despendido pelo empregado desde sua residência até a efetiva ocupação do
posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o
fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à
disposição do empregador – art. 58, § 2º, da CLT.
Questão 75
Letra D – tendo em vista que se considera empregado doméstico aquele que presta serviços de
forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família,
no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana (art. 1º, LC n. 150/2015). Assim,
apenas preenche o requisito em relação a Mary. No mais, não se aplica o trabalho intermitente ao
doméstico.
Questão 76
RESPOSTA: LETRA C
O Município, na qualidade de executado, pode apresentar embargos à execução, nos termos do art.
884 da CLT, para demonstrar eventual ilegalidade no processo de execução. A diferença está no fato
de que não precisar garantir o juízo, conforme a alternativa “C”, uma vez que o art. 910 do CPC
dispensa tal requisito diante da impenhorabilidade dos bens públicos.
Questão 77
Letra B - A previsão legal do agravo de petição encontra-se no art. 897, a, da CLT, que prevê o recurso contra decisões proferidas em execução trabalhista, como na hipótese, mesmo que em sede de
exceção de pré-executividade. Sendo a exceção acolhida, a parte prejudicada poderá interpor o
recurso de agravo de petição para contestar a decisão.
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Questão 78
RESPOSTA LETRA C
O litisconsórcio não pode ser formado na hipótese, já que o art. 842 da CLT diz que são requisitos
para a reclamação plúrima: pedidos idênticos e mesmos empregados, o que não ocorre, já que são
distintos os pedidos dos reclamantes.
Questão 79
RESPOSTA LETRA D
A Súmula 86 do TST, distingue a massa falida e a empresa em liquidação extrajudicial, no que toca
à realização do preparo recursal. Consoante entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, a
massa falida está isenta de preparo, enquanto que a empresa em liquidação extrajudicial não possui
tal isenção.
E de acordo com o art. 899, §9o O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.
Questão 80
RESPOSTA: LETRA A
A assertiva correta trata da apresentação da defesa de forma oral, em até 20 minutos na audiência,
conforme o art. 847 da CLT, pois na hipótese é a única forma de defesa que pode ser apresentada
no momento da audiência.
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