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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

 
Instruções para a Prova – Leia Antes de Iniciar! 

 
 A Prova deverá ser realizada individualmente. 

 Proibido qualquer forma de consulta.  

 Deverão constar em cima da carteira apenas o material a ser utilizado, por exemplo: lápis, 

borracha e caneta azul ou preta. 

 Celulares deverão ser desligados e guardados junto com outros materiais embaixo da carteira. 

 Não é permitido empréstimo de quaisquer materiais entre colegas. 

 É proibido qualquer tipo de comunicação entre os alunos; 

 É primordial o silêncio durante a realização da prova. 

 O tempo de prova será informado pelo professor. 

 O valor de cada questão está indicado na mesma. 

 Nas questões objetivas há apenas uma resposta correta. Pense bem antes de marcá-la, pois 

rasura e/ou escolha de mais de uma alternativa acarreta na anulação da questão. Na 

eventualidade de recurso deferido apontando mais de uma alternativa como correta somente 

estas serão consideradas, não atribuindo-se pontos para as demais alternativas ou questões em 

branco. 

 Nas questões discursivas/ abertas somente serão corrigidas as respostas que estiverem dentro 

das linhas fornecidas. 

 O descumprimento de quaisquer das regras mencionadas levará ao recolhimento de provas e 

atribuição de nota zero aos envolvidos. 

 Todas as informações para resolução das questões estão contidas no texto, o professor não 

responderá a dúvidas individuais. A interpretação das questões faz parte da avaliação. 

 

Ótima Prova! 

 

 “A EDUCAÇÃO TEM RAÍZES AMARGAS, MAS OS SEUS FRUTOS SÃO DOCES”. ARISTÓTELES 

 

 

 



 

 

QUESTÃO 01 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

Milton Friedman (1912-2006), ganhador do Prêmio Nobel de Economia (1976), foi um dos 
grandes pensadores acerca da temática do papel do Estado. Embora não seja o criador da 
conhecida expressão “não existe almoço grátis” a popularizou ao lançar um livro com este 
título. Frequentemente a oração é utilizada para criticar um maior papel social do Estado, haja 
vista a necessidade de financiamento de suas políticas públicas. Outra famosa expressão do 
autor é “A sociedade que coloca a igualdade à frente da liberdade irá terminar sem igualdade e 
liberdade”.  
 

A partir das citações e com seus conhecimentos sobre modelos de desenvolvimento do 
Estado, identifique a opção que se identifica com as ideias de Friedman: 

 

a) Anarquismo  

b) Estado neoliberal  

c) Estado de bem-estar social 

d) Estado socialista 

e) Estado teocrático 

 

 

QUESTÃO 02 

Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 

 

Eduardo Cavalcanti argumenta que (Disponível em: http://www.migalhas.com.br/ 
dePeso/16,MI5003,51045-Revolucao+e+golpe+de+Estado+analise+e+distincao+dos+ 
conceitos):  
 

Por fim, importante salientar, mais uma vez, que uma revolução implica 
mudanças estruturais no sistema, de caráter absoluto e permanente. (...)  
Já o golpe de Estado tem uma característica mais local, atingindo apenas 
determinados pontos. Aqui, não é dada importância à coletividade, mas a 
interesses de indivíduos ou de pequenos grupos. Além disso, não é 
observada nenhuma modificação profunda na estrutura da sociedade, a 
não ser no que tange ao detentor do poder e à forma (geralmente mais 
autoritária) de se exercer esse poder.  
 
Ambos os processos, conforme demonstrado, quebram as regras do 
ordenamento jurídico precedente, são ilegais perante este.  

 
A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos sobre transformações no 

Estado por “reforma”; “revolução”; “golpe”, responda à questão seguinte, de forma justificada:  
 
 



 

O Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) é um exemplo de modificação 
estatal por “golpe” ou “revolução”? Explique.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 03 

Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 

 

Darcy Azambuja, em sua obra Teoria Geral do Estado (2008, 78-79) comenta a obra de 
Thomaz Hobbes: 

 

Thomaz Hobbes, filosofo inglês (...) Ele parte da antiga convicção de que 
o homem, em épocas primitivas, vivia fora da sociedade, em estado de 
natureza. Sendo todos os homens iguais e essencialmente egoístas (...) 
não existindo nenhuma autoridade ou lei, o estado de natureza foi uma 
época de anarquia e violência, em que o indivíduo levava uma vida 
“solitária, sórdida e brutal”, pois nenhum era tão forte que não temesse os 
outros nem tão fraco que não fosse perigoso aos demais. Para pôr termo 
a esse período de violenta anarquia, os homens criaram por um contrato 
a sociedade política. 

 

 

A partir da leitura acima e de seus conhecimentos sobre as teorias sobre a origem do Estado, 
responda as questões seguintes, de forma justificada. 

 

3.1 – É correto afirmar que Thomaz Hobbes integra a Teoria da Origem Natural do Estado, 
uma vez que o mesmo trata em sua obra do “estado de natureza”? Valor: 1,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 – É correto afirmar que Thomaz Hobbes idealiza o homem no estado de natureza, 
argumentando que os problemas entre as pessoas iniciaram-se com a criação da propriedade 
privada? Valor: 1,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 04 

Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 

 

 

Em sua obra Teoria Geral do Estado (2008, 80), Darcy Azambuja trata das contribuições 
acadêmicas de John Locke:   

 

Locke (...) Aceita também a concepção de um estado de natureza, mas, 
ao contrário de Hobbes, vê nessa época primitiva ordem e razão. Para 
Locke, os homens são iguais e possuem os mesmos direitos naturais à 
vida, à liberdade e à propriedade. 

A ausência de leis fundamentais, de uma autoridade que dirima os litígios 
e defenda legitimamente o homem contra a injustiça (...) por isso é criada 
a sociedade política, por um contrato. É assim criado o Estado.  

 

Diante da leitura indicada e sobre a temática das teorias sobre a origem do Estado, responda a 
questão seguinte, de forma justificada. 

 

4.1 - Locke e Hobbes integram a mesma corrente de pensamento acerca da origem do 
Estado? Em caso afirmativo, qual é o nome dessa teoria? Valor: 1,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 - Locke apresenta uma visão negativa sobre a propriedade do estado de natureza? Locke e 
Rousseau possuem a mesma visão sobre a propriedade no estado de natureza? Valor: 1,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boa Prova. 
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Respostas Esperadas 

 

QUESTÃO 01 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

A partir das citações e com seus conhecimentos sobre modelos de desenvolvimento do 
Estado, identifique a opção que se identifica com as ideias de Friedman: 

 

B - Estado neoliberal  

 

 

QUESTÃO 02 

Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 

 
 
O Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) é um exemplo de modificação estatal 
por “golpe” ou “revolução”? Explique.  
 
Tal como as demais leis, o novo CPC não se encaixa nas mudanças estatais por “golpe” 
ou “revolução”. Na realidade o caso em questão é um exemplo de modificação do 
Estado por “reforma”, uma vez que a referida mudança legislativa é fruto de uma 
tramitação legal e institucional, não rompendo a vigente ordem jurídica. 
 

 

QUESTÃO 03 

Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 

 

 

3.1 – É correto afirmar que Thomaz Hobbes integra a Teoria da Origem Natural do Estado, 
uma vez que o mesmo trata em sua obra do “estado de natureza”? 

 

Não. Hobbes, como os demais autores contratualistas, defende que antes do Estado civil 
havia o estado de natureza. Este momento histórico teria perdurado até uma convenção 
humana (contrato social), que teria deliberadamente criado o Estado civil e inaugurado a 
sociedade política. Portanto, Hobbes integra a Teoria do Contrato Social. Em que pese 



 

os contratualistas concordarem com a existência do estado de natureza, discordam 
veementemente entre si sobre como foi esse momento e sobre a real natureza humana. 

 

 

3.2 – É correto afirmar que Thomaz Hobbes idealiza o homem no estado de natureza, 
argumentando que os problemas entre as pessoas iniciaram-se com a criação da propriedade 
privada? 

Não. Hobbes não idealiza o homem no estado de natureza, muito pelo contrário. Para ele 
“o homem é o lobo do próprio homem” e no estado de natureza havia uma enorme 
insegurança e temor entre os homens. A afirmação acima se encaixa na visão de 
Rousseau, não na de Hobbes. 

 

 

QUESTÃO 04 

Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 

 

4.1 - Locke e Hobbes integram a mesma corrente de pensamento acerca da origem do 
Estado? Em caso afirmativo, qual é o nome dessa teoria? 

Sim, ambos são contratualistas, isto é, integram a Teoria do Contrato Social. 

 

4.2 - Locke apresenta uma visão negativa sobre a propriedade do estado de natureza? Locke e 
Rousseau possuem a mesma visão sobre a propriedade no estado de natureza? 

Quanto à primeira pergunta a resposta é não, uma vez que a consagra como um valor 
anterior mesmo à própria criação do Estado.  

Quanto à segunda pergunta a resposta também é não. Para Locke, como visto, a 
propriedade se destaca como importante valor. Já para Rousseau, no estado de natureza 
os problemas humanos se acentuaram com a criação da propriedade privada, quando o 
primeiro homem cercou um pedaço de terra e disse “isso é meu”. 

 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: FILOSOFIA  Data: 27/09/17 
 Professor(a): Marco Túlio Ferreira dos Santos Turma: 1º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Orientações Gerais do professor. 
 

1- A prova deve ser feita a caneta azul. Questões a lápis ou caneta de qualquer outra cor NÃO serão corrigidas, 
sendo-lhes atribuída a nota ZERO. 

2- É proibido o uso de celular. O simples toque do celular, piscar de luzes, vibração será considerado 
comunicação, e, portanto cola, sendo atribuído ao examinando a nota ZERO. 

3- A consulta a qualquer material está proibida, sob pena de ser atribuído ao examinando nota ZERO em toda a 
prova. 

4- Não é permitido o contato entre examinandos. 
5- O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 (quarenta minutos). 
6- Não é permitida a utilização de celulares (eletrônicos em geral) mesmo após o fim da prova. 
7- Não será permitido rasura em questões fechadas. 
8- Caso o examinando cometa algum erro em questões abertas, deve valer-se da técnica correta “(errrso) erro” 

para correção do eventual equívoco, sob pena de ser atribuído ao examinando a nota ZERO na questão.  
9-  O examinando não deve ultrapassar as linhas designadas como “espaço” para respostas. Quaisquer que 

sejam as informações lançadas fora do espaço designado serão desconsideradas. 
 
Questão 1: 
Utilizando a citação abaixo, responda as questões: 

 
“Movido pela curiosidade, verifiquei no sítio do Superior Tribunal de Justiça a quantas andava a 
tramitação do recurso especial do Sr. Omar. Em resumo, o recurso especial não foi recebido pelo Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, sendo impetrado agravo para o STJ, quando o recurso especial foi, então, 
rejeitado monocraticamente (RESP n. 403.551/MG) pela ministra Maria Thereza de Assis. Como 
previsto, foi interposto agravo regimental, o qual, negado, foi combatido por embargos de declaração, o 
qual, conhecido, mas improvido. Então, fora interposto novo recurso de embargos de declaração, este 
rejeitado in limine. Contra essa decisão, agora vieram embargos de divergência que, como os outros 
recursos anteriores, foi indeferido. Nova decisão e novo recurso. Desta feita, um agravo regimental, o 
qual teve o mesmo desfecho dos demais recursos: a rejeição. Irresignada, a combativa defesa apresentou 
mais um recurso de embargos de declaração e contra essa última decisão que também foi de rejeição, foi 
interposto outro recurso (embargos de declaração). Contudo, antes que fosse julgado este que seria o 
oitavo recurso da defesa, foi apresentada petição à presidente da terceira Seção. Cuidava-se de pedido da 
defesa para – surpresa – reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No dia 24 de fevereiro de 
2014, o eminente 
Ministro Moura Ribeiro, proferiu decisão, cujo dispositivo foi o seguinte: ‘Ante o exposto, declaro de 
ofício a extinção da punibilidade do condenado, em virtude da prescrição da pretensão punitiva da sanção 
a ele imposta, e julgo prejudicado os embargos de declaração de fls. 2090/2105 e o agravo 
regimental de fls. 2205/2213’” (Presunção de inocência e recursos criminais excepcionais, 2015). (HC 
84.078 (Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe de 26/2/2010) 



 

1) Sobre o positivismo, o que é a estatalidade do direito? (1,0 ponto) Existe alguma correlação entre 
esse conceito e o “texto” acima?(1,0 ponto) 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
2) Considerando o positivismo jurídico, imagine que um indivíduo alegue não é moral que a defesa 

adote tantas posturas visando alcançar a prescrição, ou seja, visando fazer com que o sujeito não 
mais possa ser preso por ter esse direito estatal “caducado”. Descreva, com base no positivismo 
jurídico, em que medida esse raciocínio (acima exposto) é inaplicável. (1,5 pontos) 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3) Quanto a corrente Contratualista, responda (em um único texto). 
a) Qual o conceito de estado civil? (0,5 ponto) 
b) Qual o conceito de estado de natureza? (0,5 ponto) 
c) O que foi o contrato social? (1,0 ponto) 
d) Qual a correlação entre o surgimento do estado civil e a estatalidade do direito, aos olhos 

positivistas/contratualistas? (1,5 pontos) 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: FILOSOFIA  Data: 27/09/17 
 Professor(a): Marco Túlio Ferreira dos Santos Turma: 1º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Orientações Gerais do professor. 
 

1- A prova deve ser feita a caneta azul. Questões a lápis ou caneta de qualquer outra cor NÃO serão 
corrigidas, sendo-lhes atribuída a nota ZERO. 

2- É proibido o uso de celular. O simples toque do celular, piscar de luzes, vibração será considerado 
comunicação, e, portanto cola, sendo atribuído ao examinando a nota ZERO. 

3- A consulta a qualquer material está proibida, sob pena de ser atribuído ao examinando nota ZERO 
em toda a prova. 

4- Não é permitido o contato entre examinandos. 
5- O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 (quarenta minutos). 
6- Não é permitida a utilização de celulares (eletrônicos em geral) mesmo após o fim da prova. 
7- Não será permitido rasura em questões fechadas. 
8- Caso o examinando cometa algum erro em questões abertas, deve valer-se da técnica correta 

“(errrso) erro” para correção do eventual equívoco, sob pena de ser atribuído ao examinando a 
nota ZERO na questão.  

9-  O examinando não deve ultrapassar as linhas designadas como “espaço” para respostas. 
Quaisquer que sejam as informações lançadas fora do espaço designado serão desconsideradas. 
 
Questão 1: 
Utilizando a citação abaixo, responda as questões: 

 
“Movido pela curiosidade, verifiquei no sítio do Superior Tribunal de Justiça a quantas andava a 
tramitação do recurso especial do Sr. Omar. Em resumo, o recurso especial não foi recebido pelo Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, sendo impetrado agravo para o STJ, quando o recurso especial foi, então, 
rejeitado monocraticamente (RESP n. 403.551/MG) pela ministra Maria Thereza de Assis. Como 
previsto, foi interposto agravo regimental, o qual, negado, foi combatido por embargos de declaração, o 
qual, conhecido, mas improvido. Então, fora interposto novo recurso de embargos de declaração, este 
rejeitado in limine. Contra essa decisão, agora vieram embargos de divergência que, como os outros 
recursos anteriores, foi indeferido. Nova decisão e novo recurso. Desta feita, um agravo regimental, o 
qual teve o mesmo desfecho dos demais recursos: a rejeição. Irresignada, a combativa defesa apresentou 
mais um recurso de embargos de declaração e contra essa última decisão que também foi de rejeição, foi 
interposto outro recurso (embargos de declaração). Contudo, antes que fosse julgado este que seria o 
oitavo recurso da defesa, foi apresentada petição à presidente da terceira Seção. Cuidava-se de pedido da 
defesa para – surpresa – reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No dia 24 de fevereiro de 
2014, o eminente 
Ministro Moura Ribeiro, proferiu decisão, cujo dispositivo foi o seguinte: ‘Ante o exposto, declaro de 
ofício a extinção da punibilidade do condenado, em virtude da prescrição da pretensão punitiva da sanção 
a ele imposta, e julgo prejudicado os embargos de declaração de fls. 2090/2105 e o agravo 



 

regimental de fls. 2205/2213’” (Presunção de inocência e recursos criminais excepcionais, 2015). (HC 
84.078 (Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe de 26/2/2010) 
 

1) Sobre o positivismo, o que é a estatalidade do direito? (1,0 ponto) Existe alguma correlação entre 
esse conceito e o “texto” acima?(1,0 ponto) 
 
Quando o Estado é tido como fonte única do direito, por meio do processo legislativo, opera-se a 
estatalidade do Direito. (1,0 ponto) Tal conceito é fruto da corrente jusfilosófica positivismo e 
encontra-se intimamente ligada a ideia de observância aos rigores, ao texto, as autorizações, a 
obediência a lei. No texto acima, a obediência a lei facultou ao advogado agir conforme o Estado 
não lhe proibiu. (1,0 ponto) 
  

2) Considerando o positivismo jurídico, imagine que um indivíduo alegue não ser moral que a defesa 
adote tantas posturas visando alcançar a prescrição, ou seja, visando fazer com que o sujeito não 
mais possa ser preso por ter esse direito estatal “caducado”. Descreva, com base no positivismo 
jurídico, em que medida esse raciocínio (acima exposto) é inaplicável. (1,5 pontos) 

 
A preocupação com moral e justiça é coisa típica do jusnaturalismo. O positivismo não se 
preocupava com tais conceitos. Aos olhos positivistas, uma lei não precisava guardar obediência 
ao conceito social de justiça, na verdade, justo era o que lei estabelecia. (1,5 pontos) 
 

3) Quanto a corrente Contratualista, responda (em um único texto). 
a) Qual o conceito de estado civil? (0,5 ponto) 
b) Qual o conceito de estado de natureza? (0,5 ponto) 
c) O que foi o contrato social? (1,0 ponto) 
d) Qual a correlação entre o surgimento do estado civil e a estatalidade do direito, aos olhos 

positivistas/contratualistas? (1,5 pontos) 

Estado Civil é o que surge após o Estado de natureza por meio do contrato social. No estado Civil ainda não existia a figurado 
Estado que surgiu junto com o próprio conceito de lei (Direito) para regular as interações sociais. Neste sentido, estatalidade é 
conceber como Direito apenas o fruto da criação legislativa-estatal.  
O Estado Civil surgiu com finalidades tais como: valorização da ideia de propriedade privada, necessidade de maior segurança, 
necessidade de leis que regulassem as interações sociais e outras (rol exemplificativo). Por meio do Estado-lei, viabilizado pelo 
acordo social/contrato social, saiu-se do Estado de Natureza e alcançou-se o Estado Civil.  
 
 
 

 



Curso de Direito
Formulário de Prova Valor: 7,0

Disciplina: Introdução e História do Direito Data: 25/09/17
Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 1º per.

Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 

qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 
Questão 01 (1,5 ponto): Conforme se pode ler na Constituição Federal a respeito da competência do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), “Compete ao Superior Tribunal de Justiça a homologação de 
sentenças estrangeiras…” (art. 105, I, i). A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), por 
sua vez, diz que “Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes 
requisitos: e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal.” (art. 15, e). Percebe-se, assim, a 
existência de dois dispositivos legais em rota de colisão. 
Em relação a isso, responda às questões abaixo:

a) Conforme vimos em sala de aula, o texto acima trata de que tipo de problema existente no direito brasileiro? 
(0,5 ponto)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

b) Construa um pequeno texto explicando qual o critério que deve ser utilizado para resolver esse problema 
específico? (0,5 ponto)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

c) Uma vez aplicado o critério acima e resolvido o problema, a competência para homologar as sentenças 
estrangeiras passa a ser de qual órgão do Poder Judiciário? (0,5 ponto)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Questão 02 (2,5 pontos): Leia, atentamente, o texto abaixo:

Barrado em porta de banco por ter pinos nas pernas, cidadão será indenizado
O autor disse que comunicou ao segurança que possuía pinos de metal nas pernas, motivo pelo qual a porta não girava. Mas, mesmo 
assim, o acesso à agência foi negado
Fonte | TJSC - Terça Feira, 24 de Maio de 2011

Se o banco utiliza, de acordo com a Lei Federal n. 7.102/83, porta giratória com detector de metais, de modo a 
impossibilitar a passagem de clientes com implantes metálicos ou membros mecânicos, seguramente tem o dever 
de criar acesso especial ou alternativo a quem dele precise fazer uso, sob pena de responder pelos danos morais 
que causar ao cliente, sobretudo quando lhe impor o atendimento fora do estabelecimento bancário. Com esse 
entendimento, a 3ª Câmara de Direito Civil manteve sentença da comarca da Capital, que condenou o Banco do 
Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil, a Salatiel Barbosa dos Santos.



O autor disse que comunicou ao segurança que possuía pinos de metal nas pernas, motivo pelo qual a porta não 
girava. Mas, mesmo assim, o acesso à agência foi negado. O Banco do Brasil, por sua vez, alegou que a medida 
foi necessária para a segurança dos clientes e funcionários. O relator da matéria, desembargador Marcus Túlio 
Sartorato, concluiu que a atitude do banco se mostrou abusiva e desproporcional, o que implicou inegável 
constrangimento do autor perante todas as pessoas que se encontravam no local, no momento do ocorrido. A 
votação foi unânime.
Ap. Cív. n. 2011.022006-0

http://jornal.jurid.com.br/materias/noticias/barrado-em-porta-banco-por-ter-pinos-nas-pernas-cidadao-sera-
indenizado/idp/49519

Agora, responda ao que se pede:
a) O texto em questão aborda duas causas de direito. Em sala de aula, ao abordarmos as Causas de Direito, 
desenvolvemos quatro causas. Construa um pequeno parágrafo mencionando quais são as duas causas de direito 
que foram exploradas no texto acima. (1,0 ponto)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

b) O autor da ação buscou justiça em função da situação pela qual havia passado. Construa um pequeno 
parágrafo em que você apresente o tipo de justiça por ele buscado (comutativa, distributiva ou geral/social) e o 
nome da causa de direito relacionada à questão da Justiça. (1,5 ponto)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Questão 03 (1,0 ponto): A Lei 13.135/2015 traz, na parte final, o seguinte texto:
Art. 6o  Esta Lei entra em vigor em:
I - 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua publicação, quanto à inclusão de pessoas com deficiência grave 

entre os dependentes dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) previstos na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

a) Levando-se em consideração que essa lei foi publicada em 17/06/2015, e na hipótese de o período de “vacatio” 
ser de 60 dias, pergunta-se: quando a Lei 13.135/2015 teria entrado em vigor? (0,5 ponto)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

b) Levando-se em consideração o texto da lei, apresentado no início da questão em análise, construa um pequeno 
parágrafo explicando qual é a espécie de “vacatio legis” em questão. (0,5 ponto)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Questão 04 (1,0 ponto): O governo Temer está vivendo um quadro político bastante complicado. Ao longo 
de uma crise econômica que parece não ter fim, apesar de existirem indicadores econômicos dizendo o 
contrário, Temer se torna réu em mais uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República. Qual o 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
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problema? A resposta é simples: a velha e conhecida “corrupção”. Imaginemos, então, a seguinte 
situação hipotética:
Preocupado com os gastos públicos, levando-se em consideração a crise que assola o país e a vontade de 
acertar, colocando o Brasil novamente nos trilhos do crescimento econômico, o que geraria uma 
diminuição considerável nos índices do desemprego, o Presidente da República apresenta um projeto de 
lei ordinária retirando dos corintianos o direito à educação primária gratuita e de qualidade. Há quem diga 
que “pau que nasce torto morre torto”. Para Temer, para que gastar dinheiro com esse “povo”. Isso 
certamente, se fosse aprovado, dentro da perspectiva governamental, desafogaria os cofres públicos, 
trazendo paz e alento à população brasileira como um todo.
Nessa situação hipotética, a partir do conhecimento adquirido em sala, pode-se afirmar que:

a) O projeto de lei não poderia ser levado adiante, pois haveria inconstitucionalidade formal.
b) Haveria vício formal no processo de criação da lei, já que o Presidente da República não pode apresentar 
projeto de lei.
c) No caso em questão, tem-se um problema de inconstitucionalidade material.
d) Esse problema só poderia ser resolvido pelo controle repressivo de constitucionalidade.
e) Trata-se de um projeto de lei que, sendo constitucional por natureza, salvaria o Brasil de todos os problemas.

Questão 05 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo, extraído do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro (TJRJ), informativo publicado no dia 19 de abril de 2011:

O juiz Alcides da Fonseca Neto, da 11ª Vara Criminal da Capital, aplicou a Lei Maria da Penha (11.340/2006), que 
criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em um caso de lesão corporal 
envolvendo um casal homossexual. Na decisão, o juiz concedeu a liberdade provisória ao réu, sem o pagamento 
de fiança, mediante termo de compromisso, segundo o qual ele deverá manter uma distância de 250 metros do 
seu companheiro.

Em três anos de união homoafetiva, o cabeleireiro Adriano Cruz de Oliveira foi vítima de várias agressões 
praticadas por seu companheiro, Renã Fernandes Silva, na casa onde moravam na Rua Carlos Sampaio, no 
Centro do Rio. A última aconteceu na madrugada do dia 30 de março, quando Renã atacou o cabeleireiro com 
uma garrafa, causando-lhe diversas lesões no rosto, na perna, lábios e coxa.

Para o juiz, a medida é necessária a fim de resguardar a integridade física da vítima. “Importa finalmente 
salientar que a presente medida, de natureza cautelar, é concedida com fundamento na Lei 11.340/06 (Lei 
Maria da Penha), muito embora esta lei seja direcionada para as hipóteses de violência doméstica e 
familiar contra a mulher. Entretanto, a especial proteção destinada à mulher pode e dever ser estendida ao 
homem naqueles casos em que ele também é vítima de violência doméstica e familiar, eis que no caso em 
exame a relação homoafetiva entre o réu e o ofendido, isto é, entre dois homens, também requer a 
imposição de medidas protetivas de urgência, até mesmo para que seja respeitado o Princípio Constitucional 
da Isonomia”, afirmou o juiz.

Na decisão, ele recebeu a denúncia contra Renã Fernandes, oferecida pelo Ministério Público estadual, que deu 
parecer favorável à medida.

O inquérito teve início na 5ª DP, na Lapa e, segundo os autos, os atos de violência ocorriam habitualmente. O 
cabeleireiro afirmou que seu companheiro tem envolvimento com traficantes e que já o ameaçou se ele chamasse 
a polícia por conta das agressões. O juiz determinou ainda que o alvará de soltura seja expedido e que o réu tome 
ciência da medida cautelar no momento em que for posto em liberdade.
Processo nº 0093306-35.2011.8.19.0001
http://jornal.jurid.com.br/materias/noticias/lei-maria-penha-aplicada-em-acao-envolvendo-casal-gay/idp/49519

Levando-se em consideração apenas o trecho destacado, houve, no caso, aplicação do(a)(s):

a) Doutrina.
b) Princípios gerais do direito.
c) Analogia.
d) Brocardos jurídicos.
e) Costumes. 

“Os dias prósperos não vêm por acaso. Nascem de muita fadiga e persistência.” (Henry Ford)
BOA AVALIAÇÃO!



Curso de Direito
Formulário de Prova Valor: 7,0

Disciplina: Introdução e História do Direito  -  GABARITO Data: 25/09/17
Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 1º per.

Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 

qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 
Questão 01 (1,5 ponto): Conforme se pode ler na Constituição Federal a respeito da competência do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), “Compete ao Superior Tribunal de Justiça a homologação de 
sentenças estrangeiras…” (art. 105, I, i). A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), por 
sua vez, diz que “Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes 
requisitos: e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal.” (art. 15, e). Percebe-se, assim, a 
existência de dois dispositivos legais em rota de colisão. 
Em relação a isso, responda às questões abaixo:

a) Conforme vimos em sala de aula, o texto acima trata de que tipo de problema existente no direito brasileiro? 
(0,5 ponto)

No caso em questão, temos um problema de ANTINOMIA, ou seja, conflito de normas sobre um 
determinado assunto.

b) Construa um pequeno texto explicando qual o critério que deve ser utilizado para resolver esse problema 
específico? (0,5 ponto)

O critério que deve ser utilizado para resolver o problema em questão é o da HIERARQUIA (lei superior 
revoga lei inferior naquilo que lhe for incompatível.

c) Uma vez aplicado o critério acima e resolvido o problema, a competência para homologar as sentenças 
estrangeiras passa a ser de qual órgão do Poder Judiciário? (0,5 ponto)

Aplicando o critério da hierarquia, a Constituição Federal vence o conflito. Então, a competência para 
homologar as sentenças estrangeiras passa a ser do Superior Tribunal de Justiça, e não mais do Supremo 
Tribunal Federal.

Questão 02 (2,5 pontos): Leia, atentamente, o texto abaixo:

Barrado em porta de banco por ter pinos nas pernas, cidadão será indenizado
O autor disse que comunicou ao segurança que possuía pinos de metal nas pernas, motivo pelo qual a porta não girava. Mas, mesmo 
assim, o acesso à agência foi negado
Fonte | TJSC - Terça Feira, 24 de Maio de 2011

Se o banco utiliza, de acordo com a Lei Federal n. 7.102/83, porta giratória com detector de metais, de modo a 
impossibilitar a passagem de clientes com implantes metálicos ou membros mecânicos, seguramente tem o dever 
de criar acesso especial ou alternativo a quem dele precise fazer uso, sob pena de responder pelos danos morais 
que causar ao cliente, sobretudo quando lhe impor o atendimento fora do estabelecimento bancário. Com esse 
entendimento, a 3ª Câmara de Direito Civil manteve sentença da comarca da Capital, que condenou o Banco do 
Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil, a Salatiel Barbosa dos Santos.

O autor disse que comunicou ao segurança que possuía pinos de metal nas pernas, motivo pelo qual a porta não 
girava. Mas, mesmo assim, o acesso à agência foi negado. O Banco do Brasil, por sua vez, alegou que a medida 
foi necessária para a segurança dos clientes e funcionários. O relator da matéria, desembargador Marcus Túlio 
Sartorato, concluiu que a atitude do banco se mostrou abusiva e desproporcional, o que implicou inegável 
constrangimento do autor perante todas as pessoas que se encontravam no local, no momento do ocorrido. A 
votação foi unânime.
Ap. Cív. n. 2011.022006-0

http://jornal.jurid.com.br/materias/noticias/barrado-em-porta-banco-por-ter-pinos-nas-pernas-cidadao-sera-
indenizado/idp/49519



Agora, responda ao que se pede:
a) O texto em questão aborda duas causas de direito. Em sala de aula, ao abordarmos as Causas de Direito, 
desenvolvemos quatro causas. Construa um pequeno parágrafo mencionando quais são as duas causas de direito 
que foram exploradas no texto acima. (1,0 ponto)

As causas de direito abordadas no texto em questão são a “lei” e a “jurisprudência”.

b) O autor da ação buscou justiça em função da situação pela qual havia passado. Construa um pequeno 
parágrafo em que você apresente o tipo de justiça por ele buscado (comutativa, distributiva ou geral/social) e o 
nome da causa de direito relacionada à questão da Justiça. (1,5 ponto)

O tipo de justiça buscado pelo autor da ação foi a denominada justiça comutativa, já que se trata de uma 
justiça individualizada, voltada para uma situação concreta específica. A causa de direito que está 
relacionada com a questão da justiça é a CAUSA FINAL DO DIREITO.

Questão 03 (1,0 ponto): A Lei 13.135/2015 traz, na parte final, o seguinte texto:
Art. 6o  Esta Lei entra em vigor em:
I - 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua publicação, quanto à inclusão de pessoas com deficiência grave 

entre os dependentes dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) previstos na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

a) Levando-se em consideração que essa lei foi publicada em 17/06/2015, e na hipótese de o período de “vacatio” 
ser de 60 dias, pergunta-se: quando a Lei 13.135/2015 teria entrado em vigor? (0,5 ponto)

A Lei 13.135/2015 teria entrado em vigor no dia 16 de agosto de 2015.

b) Levando-se em consideração o texto da lei, apresentado no início da questão em análise, construa um pequeno 
parágrafo explicando qual é a espécie de “vacatio legis” em questão. (0,5 ponto)

No caso em questão, a espécie de “vacatio legis” é a expressa, ou seja, lei com “vacatio” expresso.

Questão 04 (1,0 ponto): O governo Temer está vivendo um quadro político bastante complicado. Ao longo 
de uma crise econômica que parece não ter fim, apesar de existirem indicadores econômicos dizendo o 
contrário, Temer se torna réu em mais uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República. Qual o 
problema? A resposta é simples: a velha e conhecida “corrupção”. Imaginemos, então, a seguinte 
situação hipotética:
Preocupado com os gastos públicos, levando-se em consideração a crise que assola o país e a vontade de 
acertar, colocando o Brasil novamente nos trilhos do crescimento econômico, o que geraria uma 
diminuição considerável nos índices do desemprego, o Presidente da República apresenta um projeto de 
lei ordinária retirando dos corintianos o direito à educação primária gratuita e de qualidade. Há quem diga 
que “pau que nasce torto morre torto”. Para Temer, para que gastar dinheiro com esse “povo”. Isso 
certamente, se fosse aprovado, dentro da perspectiva governamental, desafogaria os cofres públicos, 
trazendo paz e alento à população brasileira como um todo.
Nessa situação hipotética, a partir do conhecimento adquirido em sala, pode-se afirmar que:

a) O projeto de lei não poderia ser levado adiante, pois haveria inconstitucionalidade formal.
b) Haveria vício formal no processo de criação da lei, já que o Presidente da República não pode apresentar 
projeto de lei.
c) No caso em questão, tem-se um problema de inconstitucionalidade material.
d) Esse problema só poderia ser resolvido pelo controle repressivo de constitucionalidade.
e) Trata-se de um projeto de lei que, sendo constitucional por natureza, salvaria o Brasil de todos os problemas.

Questão 05 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo, extraído do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro (TJRJ), informativo publicado no dia 19 de abril de 2011:

O juiz Alcides da Fonseca Neto, da 11ª Vara Criminal da Capital, aplicou a Lei Maria da Penha (11.340/2006), que 
criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em um caso de lesão corporal 
envolvendo um casal homossexual. Na decisão, o juiz concedeu a liberdade provisória ao réu, sem o pagamento 
de fiança, mediante termo de compromisso, segundo o qual ele deverá manter uma distância de 250 metros do 
seu companheiro.

Em três anos de união homoafetiva, o cabeleireiro Adriano Cruz de Oliveira foi vítima de várias agressões 
praticadas por seu companheiro, Renã Fernandes Silva, na casa onde moravam na Rua Carlos Sampaio, no 
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Centro do Rio. A última aconteceu na madrugada do dia 30 de março, quando Renã atacou o cabeleireiro com 
uma garrafa, causando-lhe diversas lesões no rosto, na perna, lábios e coxa.

Para o juiz, a medida é necessária a fim de resguardar a integridade física da vítima. “Importa finalmente 
salientar que a presente medida, de natureza cautelar, é concedida com fundamento na Lei 11.340/06 (Lei 
Maria da Penha), muito embora esta lei seja direcionada para as hipóteses de violência doméstica e 
familiar contra a mulher. Entretanto, a especial proteção destinada à mulher pode e dever ser estendida ao 
homem naqueles casos em que ele também é vítima de violência doméstica e familiar, eis que no caso em 
exame a relação homoafetiva entre o réu e o ofendido, isto é, entre dois homens, também requer a 
imposição de medidas protetivas de urgência, até mesmo para que seja respeitado o Princípio Constitucional 
da Isonomia”, afirmou o juiz.

Na decisão, ele recebeu a denúncia contra Renã Fernandes, oferecida pelo Ministério Público estadual, que deu 
parecer favorável à medida.

O inquérito teve início na 5ª DP, na Lapa e, segundo os autos, os atos de violência ocorriam habitualmente. O 
cabeleireiro afirmou que seu companheiro tem envolvimento com traficantes e que já o ameaçou se ele chamasse 
a polícia por conta das agressões. O juiz determinou ainda que o alvará de soltura seja expedido e que o réu tome 
ciência da medida cautelar no momento em que for posto em liberdade.
Processo nº 0093306-35.2011.8.19.0001
http://jornal.jurid.com.br/materias/noticias/lei-maria-penha-aplicada-em-acao-envolvendo-casal-gay/idp/49519

Levando-se em consideração apenas o trecho destacado, houve, no caso, aplicação do(a)(s):

a) Doutrina.
b) Princípios gerais do direito.
c) Analogia.
d) Brocardos jurídicos.
e) Costumes. 

“Os dias prósperos não vêm por acaso. Nascem de muita fadiga e persistência.” (Henry Ford)
BOA AVALIAÇÃO!



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA      Data: 21/09/17 
 Professor(a): João Hagenbeck Parizzi Turma: 1º  

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1) Arthur Dent, jornalista, posta o seguinte artigo na sua página pessoal do Facebook: 
“Esses ‘esquerdopatas’ possuem argumentos pífios, não conseguem sustentar o comunismo. 
Pregam a divisão de riquezas, mas se sustentam às custas dos pais e do Estado. Por que não 
vão para Cuba? Todos andam de Iphone de última geração, não fazem nada pelo combate à 
corrupção do país. Ainda ficam sustentando a volta de um político que foi condenado por 
corrupção. O país não precisa ajudar os bandidos, precisa é combater a violência, liberando o 
armamento da população civil, para o bandido saber que em cada casa pode ter uma pessoa 
armada para proteger sua família e seu patrimônio. Nos Estados Unidos as armas são 
liberadas e a violência é bem menor. A solução para o Brasil é fazer com que a população 
consiga se defender dos bandidos”. 
Considerando a postagem de Roberto, responda às seguintes questões: 
 
a) O post de Arthur pode ser considerado um artigo científico? (valor 1,0) Especifique, pelo 
menos, 3 (três) motivos para considerar ou não a referida postagem um texto com valor 
científico. (valor 1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Houve distância crítica para a elaboração da postagem por Arthur? Justifique sua 
resposta (valor 1,0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2) A aluna Aureliana Buendía estudante do 10º período do curso de Direito do CESUC 
procurou o professor de metodologia para orientá-la sobre o tema de seu TCC. Ela iniciou a 
conversa dizendo que “gostaria de defender a legalidade do aborto”. Sugeriu como título do 
trabalho (ou seja, sua problemática) o seguinte: “Aborto”. No sumário planejado por Aureliana 
o primeiro capítulo estava intitulado “Uma abordagem histórica do aborto”. No fim, a aluna 
ainda especificou que gostaria de usar como argumento principal um artigo do Autor Ramón 
Mercader para fundamentar seus tópicos e conclusões. 
 
Com base nessa situação hipotética responda: 
 
a) É cientificamente adequado realizar um trabalho partindo do pressuposto de que irá se 
buscar defender uma opinião antes de se buscar a verdade objetiva? Justifique sua resposta 
valor (1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
b) O tema escolhido pela aluna apresenta os 4 requisitos necessários de escolha do tema? 
Especifique quais foram atendidos ou não. valor (1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Raskolnikov está pesquisando fontes para embasar um artigo que está escrevendo sobre a 
legalização da maconha. Ele encontra uma matéria da revista superinteressante intitulada: “19 
motivos para liberar a maconha no Brasil”. A referida matéria cita algumas pesquisas que foram 
realizadas pela Universidade de Harvard e pela Universidade de São Paulo. Com base nessa 
situação hipotética, responda: 
 
a) É recomendável, sob o ponto de vista científico, que Raskolnikov utilize a matéria da revista 
superinteressante como fonte científica do seu trabalho acadêmico? Justifique (1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
b) Se Raskolnikov entende interessante usar os dados das pesquisas que foram citadas pela 
matéria jornalística, o que deve fazer para validar cientificamente tais informações? (1,0)  
 
 
 
 
 
 

Boa sorte! 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA      Data: 21/09/17 
 Professor(a): João Hagenbeck Parizzi Turma: 1º  

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1) Arthur Dent, jornalista, posta o seguinte artigo na sua página pessoal do Facebook: 
“Esses ‘esquerdopatas’ possuem argumentos pífios, não conseguem sustentar o comunismo. 
Pregam a divisão de riquezas, mas se sustentam às custas dos pais e do Estado. Por que não 
vão para Cuba? Todos andam de Iphone de última geração, não fazem nada pelo combate à 
corrupção do país. Ainda ficam sustentando a volta de um político que foi condenado por 
corrupção. O país não precisa ajudar os bandidos, precisa é combater a violência, liberando o 
armamento da população civil, para o bandido saber que em cada casa pode ter uma pessoa 
armada para proteger sua família e seu patrimônio. Nos Estados Unidos as armas são 
liberadas e a violência é bem menor. A solução para o Brasil é fazer com que a população 
consiga se defender dos bandidos”. 
Considerando a postagem de Roberto, responda às seguintes questões: 
 
a) O post de Arthur pode ser considerado um artigo científico? (valor 1,0) Especifique, pelo 
menos, 3 motivos para considerar ou não a referida postagem um texto com valor científico. 
(valor 1,0) 
 

Não. 
a) Primeiro porque se trata de uma opinião pessoal do autor da postagem, baseada em seu 
senso comum. Segundo porque utiliza o argumento do armamento da população como forma 
de combater a violência sem utilizar exemplos científicos válidos, baseando-se apenas no seu 
“bom senso” e intuição. Terceiro porque baseia a solução para os problemas do país em uma 
ideologia (liberalismo), cujo discurso é marcado pela justificação de sua posição. 
 
 
 
 
 
 
 

b) Houve distância crítica para a elaboração da postagem por Arthur? Justifique sua 
resposta (valor 1,0) 
Não houve distância crítica pelo autor da postagem uma vez que o mesmo já declara sua 
posição política na primeira frase do texto, utiliza palavras pouco precisas e paradigmas para 
classificar pessoas, não há busca pela verdade objetiva, e sim a busca pela justificação de uma 
opinião. 

 
 
 
 
 



 

2) 2) A aluna Aureliana Buendía estudante do 10º período do curso de Direito do CESUC 
procurou o professor de metodologia para orientá-la sobre o tema de seu TCC. Ela iniciou a 
conversa dizendo que “gostaria de defender a legalidade do aborto”. Sugeriu como título do 
trabalho (ou seja, sua problemática) o seguinte: “Aborto”. No sumário planejado por Aureliana 
o primeiro capítulo estava intitulado “Uma abordagem histórica do aborto”. No fim, a aluna 
ainda especificou que gostaria de usar como argumento principal um artigo do Autor Ramón 
Mercader para fundamentar seus tópicos e conclusões. 
 
Com base nessa situação hipotética responda: 
 
a) É cientificamente adequado realizar um trabalho partindo do pressuposto de que irá se 
buscar defender uma opinião antes de se buscar a verdade objetiva? Justifique sua resposta 
valor (1,0) 
Não, porque uma das características da pesquisa científica é a busca objetiva pela verdade, 
quando se inicia uma investigação objetiva de fatos e dados cientificamente comprovados. 
 
 
 
 
b) O tema escolhido pela aluna apresenta os 4 requisitos necessários de escolha do tema? 
Especifique quais foram atendidos ou não. Valor (1,0) 
As quatro características de escolha do tema são: 
a) viabilidade: a aluna tem capacidade para discutir o tema? Há bibliografia suficiente? Não há 
viabilidade no artigo porque não houve uma adequada delimitação do tema. É impossível, em 
apenas um artigo científico, fazer uma abordagem jurídica completa sobre o aborto. 
b) Relevante: o tema é cientificamente relevante tendo, no entanto, como a aluna busca uma 
abordagem muito descritiva para seu esclarecimento, certamente o trabalho não trará muitas 
contribuições para sua resolução. 
c) Original: verificação da qualidade e quantidade de estudos sobre o tema. A autora deve 
buscar novos questionamentos ou o aprofundamento do tema, o que não está demonstrado na 
problemática. 
d) Oportunidade: o tema é contemporâneo e tem relevância atual. Este seria o único requisito 
atendido pela aluna na elaboração de seu TCC. 
 
 
3) Raskolnikov está pesquisando fontes para embasar um artigo que está escrevendo sobre a 
legalização da maconha. Ele encontra uma matéria da revista superinteressante intitulada: “19 
motivos para liberar a maconha no Brasil”. A referida matéria cita algumas pesquisas que foram 
realizadas pela Universidade de Harvard e pela Universidade de São Paulo. Com base nessa 
situação hipotética, responda: 
 
a) É recomendável, sob o ponto de vista científico, que Raskolnikov utilize a matéria da revista 
superinteressante como fonte científica do seu trabalho acadêmico? Justifique (1,0) 
 
Não, fontes jornalísticas, frequentemente possuem matérias onde opiniões pouco embasadas 
em aspectos científicos são divulgadas.  
 
b) Se Raskolnikov entende interessante usar os dados das pesquisas que foram citadas pela 
matéria jornalística, o que deve fazer para validar cientificamente tais informações? (1,0)  
 
Raskolnikov deve pesquisar diretamente as fontes onde foram realizadas as pesquisas. Isto é, 
deve buscar os artigos científicos (pesquisas) citados pela matéria jornalística, que servirão 
como fonte de citação válida em seu artigo científico 

Boa sorte! 



Curso de Direito
Formulário de Prova Valor: 7,0

Disciplina: Psicologia Data: 26.09.17
Professor(a): Renata Limongi Turma: 1º

Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 

qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 

1. “Buscar as origens da história da Psicologia Jurídica no Brasil é, no mínimo desafiante. Algumas 

tentativas já foram feitas, mas os textos de maneira geral tendem a privilegiar aspectos específicos 

da inserção de seus autores no contexto em que se encontram.” (Rovinski, 2009).

Levando em consideração dados históricos da Psicologia Jurídica, analise as afirmações abaixo:

I. Em Santa Catarina, na década de 70, o psicólogo passou a trabalhar simultaneamente com 

presos adultos e com jovens vinculados a Fundação Catarinense de Bem- Estar do Menor.

II. No Rio Grande do Sul, o início das atividades relacionadas a Psicologia Jurídica na área 

criminal ocorreu junto ao Manicômio Judiciário.

III. No Rio de Janeiro há relatos de uma iniciativa individual de um juiz , criando o Núcleo de 

Psicologia na 2º Vara da Infância e Juventude.

É correto o que se afirma em (valor 1,0):

A. I, apenas. 

B. III, apenas. 

C. I e II, apenas. 

D. II e III, apenas. 

E. I, II e III.

2. A integralização da Psicologia no plano de formação inicial dos magistrados tem conhecido ao 

longo dos anos diversas perspectivas. Assinale a alternativa correta: (valor 1,0)

A. Os temas discutidos na Psicologia Forense mantem uma certa constância, envolvendo aspectos 

relacionados ao tribunal, psicologia do desenvolvimento, psicologia do testemunho...

B. A formação nessa área não é relevante pois são raros os problemas que envolvem as ciências 

duras

C. A Psicologia deve estar presente apenas na formação inicial do magistrados.

D. A Psicologia pode ser estudada como um todo, independente de questões jurídicas e do 

método judiciário.

E. O psicólogo que atua no sistema de justiça ou em casos judiciários devem ter apenas 

conhecimentos acerca da Psicologia.



3. A Psicologia Forense é uma área de especialização e possui diversas potencialidades, dentre elas; 

(valor 1,0).

A. Predizer comportamentos desviantes futuros.

B. Definição precisa de perfis criminosos

C. Estudo do perfil dos magistrados

D. Testemunhar conflitos em tribunais.

E. Possuir pouco conhecimento acerca do setting

Leia o texto abaixo e responda as questões 4 e 5. 

Psicologia Forense: Onde, como, quando e porquê?
RICARDO VENTURA BAÚTO

29/09/2014 - 04:17
As perícias psicológicas produzidas e apresentadas em sede de inquérito judicial ou de processo cível são 

cada vez mais solicitadas e consideradas pelo sistema de justiça.

    A Psicologia tem vindo a afirmar-se como uma mais-valia ao serviço das sociedades, enquanto disciplina 
autónoma, mas também conjugada com outras áreas científicas.
    A implantação e a relevância da contribuição da Psicologia no Sistema de Justiça têm surgido em linha com essa 
especialização dos seus profissionais. A conjugação entre as ciências do comportamento e o Direito fizeram 
ressurgir novos potenciais de resposta a perguntas apenas alcançáveis com recurso ao estreitar da relação entre 
ambas as áreas de conhecimento.
    Cada vez mais a Psicologia Forense tem vindo a ganhar expressão entre os domínios da Psicologia Aplicada e do 
Direito, apresentando-se com o potencial necessário para auxiliar nos processos de avaliação associados a vítimas e 
agressores, assim como na tomada de decisão dos diferentes atores judiciais. Objetivamente, as perícias psicológicas 
produzidas e apresentadas em sede de inquérito judicial ou de processo cível são cada vez mais solicitadas e 
consideradas pelo sistema de justiça, pesando na balança do decisor como um elemento indispensável à melhor 
compreensão dos factos.
   No caso concreto da Psicologia Forense, embora muito associada a entidades públicas, deve ter-se presente que 
não apenas o aparelho judicial pode requerer este tipo de serviços. Estes relatórios técnicos são acessíveis a qualquer 
cidadão que, num qualquer momento da sua vida, considere que eles possam auxiliar e apoiar a sua causa. Para tal, o 
recurso a entidades privadas idóneas e independentes que disponibilizam serviços na área da Psicologia Forense é 
uma opção para o apoio objetivo, pautado por um sentido profissional qualificado e uma celeridade adequada às 
circunstâncias.
    Diariamente somos confrontados com notícias que dão conta de diferentes tipos de crime, perpetrados em 
diferentes circunstâncias e com desfechos e consequências inarráveis, com impactos diretos e indiretos nas pessoas e 
comunidades onde ocorreram, deixando marcas que perduram no coletivo destas gentes.
    Urge compreender quais os mecanismos psicológicos e sociais que estiveram na origem destes factos. Neste 
campo, a Psicologia Forense tem vindo a munir-se de conhecimentos e técnicas que permitem dar respostas mais 
adequadas e que o olho humano não alcança. Tecnicamente, os relatórios psicológicos periciais/forenses, configuram 
um meio de prova cada vez mais utilizado como elemento adicional dos relatórios médico-legais ou como recurso 
único, no momento de apresentar elementos probatórios de um determinado acontecimento.
    Ora veja-se o impacto traumático decorrente da exposição de uma vítima a uma situação de crime pode variar 
consoante o nível de violência impelido pelo agressor, pelas características individuais desta e por fatores adicionais 
que poderiam estar presentes. Em linha com o referido, uma avaliação desta vítima, poderia permitir uma leitura 
mais objetiva do sistema de justiça acerca da medida da pena a atribuir ao sujeito responsável pelo crime. Por outro 
lado, também as características do agressor poderão ser avaliadas. Não sendo da competência do psicólogo atribuir 
responsabilidade criminal pelos atos cometidos, é passível de ser compreendido e trazido a sede própria, qual o 
discernimento do agressor acerca da ação perpetrada contra a vítima e qual o impacto que isso gerou em si.
    São diversos os contextos criminais onde os Psicólogos forenses já possuem conhecimentos e técnicas de 
abordagem à vítima e agressor, procurando minimizar riscos e impactos de afetação de prova e de potencial de 
revitimação/reincidência. Ao longo dos anos, profissionais desta área têm vindo a integrar equipas 
multidisciplinares, por forma a responder a necessidades de avaliação que vão desde a agressão sexual, até ao 
acompanhamento de uma vítima a tribunal (procurando minimizar o impacto traumático inerente à sua exposição a 
um processo crime).



    Várias décadas após o surgimento das primeiras escolas de Psicologia em Portugal, esta área científica tem vindo 
a ganhar expressão e a ocupar o seu lugar na sociedade, ultrapassando as barreiras da desconfiança, por via de 
estereótipos e até de associação com crendices populares. A regulamentação da profissão com o surgimento da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) veio consolidar uma maior credibilidade e projeção do potencial dos 
conhecimentos promovidos por esta área.
    Muito trabalho tem sido feito e muito existe para fazer. Sensibilizar a comunidade, em geral e os agentes 
decisórios para o potencial de articulação entre a Psicologia e as necessidades cada vez mais prementes das pessoas, 
é essencial para a difusão de uma resposta institucional cada vez mais célere, capaz e dirigida para o cidadão 
comum.
Psicólogo Forense/Perito na Best Medical Opinion - Pareceres Médicos & Perícias Médicas

4.  A partir da leitura do texto é possível afirmar que: (valor 1,0)

A. A Psicologia sempre trabalhou de forma autônoma evitando realizar atividades com outros 

profissionais.

B. A Psicologia Forense vem ganhando expressão quando associada ao Direito.

C. Mecanismos psicológicos e sociais pouco influenciam no processo de compreensão de fatos 

criminosos.

D. A avaliação psicológica permite uma leitura subjetiva sobre o criminoso.

E. Os trabalhos oriundos de Portugal impactaram sutilmente os conhecimentos promovidos em 

Psicologia Forense.

5. Tendo o texto acima como referência e considerando as possibilidades existentes entre a 

Psicologia e o Direito avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I. São diversos os contextos criminais onde os Psicólogos forenses já possuem 

conhecimentos e técnicas de abordagem a vítima e agressor.

PORQUE

II. Ao longo dos anos, profissionais desta área tem vindo integrar equipes multiprofissionais.

     A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. (valor 1,0)

A. As asserções são proposições verdadeiras e a II é a justificativa correta da primeira

B. As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é a justificativa correta da primeira.

C. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa

D. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira

E. As asserções I e II são proposições falsas.

6. O surgimento da Psicologia como ciência se deu em laboratório, em meio a experimentações 

envolvendo o funcionamento mental dito “normal”. No entanto, a preocupação com o 

funcionamento mental “anormal” assumiu importância para a Psicologia já no início como 

ciência, ou seja, no final do século XIX e início do século XX. Cite e comente três dados 

históricos importantes na história da Psicologia Jurídica. (valor 1,0).



_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

7. A palavra perícia (do latim “peritia”) diz respeito à destreza, habilidade e aponta que o sujeito que 

a possui é experimentado, douto, prático, versado em alguma área. A fonte de perícia também é o 

latim peritus, ou seja, indica a qualidade de perito, habilidade, destreza, vistoria ou exame de 

caráter técnico e especializado, conjunto de peritos (ou um só) que faz essa vistoria, 

conhecimento, ciência. (FERREIRA, 2004).

          Na área judicial, a perícia é tida como um meio de prova, que permite incluir dentro do 

processo dados técnicos que, não raro, o juiz desconhece por ir além dos seus conhecimentos 

técnico-jurídicos. (ROVINSKI, 2007).

         Discorra sobre as questões legais da perícia judiciária com enfoques dirigidos a perícia 

psicológica e social. (valor 1,0)

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: PSICOLOGIA  Data: 26.09.17 
 Professor(a): Renata Limongi Turma: 1º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1. “Buscar as origens da história da Psicologia Jurídica no Brasil é, no mínimo desafiante. Algumas 

tentativas já foram feitas, mas os textos de maneira geral tendem a privilegiar aspectos específicos 

da inserção de seus autores no contexto em que se encontram.” (Rovinski, 2009). 

Levando em consideração dados históricos da Psicologia Jurídica, analise as afirmações abaixo: 

I. Em Santa Catarina, na década de 70, o psicólogo passou a trabalhar simultaneamente com 

presos adultos e com jovens vinculados a Fundação Catarinense de Bem- Estar do Menor. 

II. No Rio Grande do Sul, o início das atividades relacionadas a Psicologia Jurídica na área 

criminal ocorreu junto ao Manicômio Judiciário. 

III. No Rio de Janeiro há relatos de uma iniciativa individual de um juiz , criando o Núcleo de 

Psicologia na 2º Vara da Infância e Juventude. 

É correto o que se afirma em (valor 1,0): 

A. I, apenas.  

B. III, apenas.  

C. I e II, apenas.  

D. II e III, apenas.  

E. I, II e III. 

 

2. A integralização da Psicologia no plano de formação inicial dos magistrados tem conhecido ao 

longo dos anos diversas perspectivas. Assinale a alternativa correta: (valor 1,0) 

A. Os temas discutidos na Psicologia Forense mantem uma certa constância, envolvendo aspectos 

relacionados ao tribunal, psicologia do desenvolvimento, psicologia do testemunho... 

B. A formação nessa área não é relevante pois são raros os problemas que envolvem as ciências 

duras 

C. A Psicologia deve estar presente apenas na formação inicial do magistrados. 

D. A Psicologia pode ser estudada como um todo, independente de questões jurídicas e do 

método judiciário. 



 

E. O psicólogo que atua no sistema de justiça ou em casos judiciários devem ter apenas 

conhecimentos acerca da Psicologia. 

 

3. A Psicologia Forense é uma área de especialização e possui diversas potencialidades, dentre elas; 

(valor 1,0). 

A. Predizer comportamentos desviantes futuros. 

B. Definição precisa de perfis criminosos 

C. Estudo do perfil dos magistrados 

D. Testemunhar conflitos em tribunais. 

E. Possuir pouco conhecimento acerca do setting 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões 4 e 5.  

 
Psicologia Forense: Onde, como, quando e porquê? 

RICARDO VENTURA BAÚTO 
29/09/2014 - 04:17 

As perícias psicológicas produzidas e apresentadas em sede de inquérito judicial ou de processo cível são 
cada vez mais solicitadas e consideradas pelo sistema de justiça. 

 
    A Psicologia tem vindo a afirmar-se como uma mais-valia ao serviço das sociedades, enquanto disciplina 
autónoma, mas também conjugada com outras áreas científicas. 
    A implantação e a relevância da contribuição da Psicologia no Sistema de Justiça têm surgido em linha com essa 
especialização dos seus profissionais. A conjugação entre as ciências do comportamento e o Direito fizeram ressurgir 
novos potenciais de resposta a perguntas apenas alcançáveis com recurso ao estreitar da relação entre ambas as áreas 
de conhecimento. 
    Cada vez mais a Psicologia Forense tem vindo a ganhar expressão entre os domínios da Psicologia Aplicada e do 
Direito, apresentando-se com o potencial necessário para auxiliar nos processos de avaliação associados a vítimas e 
agressores, assim como na tomada de decisão dos diferentes atores judiciais. Objetivamente, as perícias psicológicas 
produzidas e apresentadas em sede de inquérito judicial ou de processo cível são cada vez mais solicitadas e 
consideradas pelo sistema de justiça, pesando na balança do decisor como um elemento indispensável à melhor 
compreensão dos factos. 
   No caso concreto da Psicologia Forense, embora muito associada a entidades públicas, deve ter-se presente que 
não apenas o aparelho judicial pode requerer este tipo de serviços. Estes relatórios técnicos são acessíveis a qualquer 
cidadão que, num qualquer momento da sua vida, considere que eles possam auxiliar e apoiar a sua causa. Para tal, o 
recurso a entidades privadas idóneas e independentes que disponibilizam serviços na área da Psicologia Forense é 
uma opção para o apoio objetivo, pautado por um sentido profissional qualificado e uma celeridade adequada às 
circunstâncias. 
    Diariamente somos confrontados com notícias que dão conta de diferentes tipos de crime, perpetrados em 
diferentes circunstâncias e com desfechos e consequências inarráveis, com impactos diretos e indiretos nas pessoas e 
comunidades onde ocorreram, deixando marcas que perduram no coletivo destas gentes. 
    Urge compreender quais os mecanismos psicológicos e sociais que estiveram na origem destes factos. Neste 
campo, a Psicologia Forense tem vindo a munir-se de conhecimentos e técnicas que permitem dar respostas mais 
adequadas e que o olho humano não alcança. Tecnicamente, os relatórios psicológicos periciais/forenses, configuram 
um meio de prova cada vez mais utilizado como elemento adicional dos relatórios médico-legais ou como recurso 
único, no momento de apresentar elementos probatórios de um determinado acontecimento. 
    Ora veja-se o impacto traumático decorrente da exposição de uma vítima a uma situação de crime pode variar 
consoante o nível de violência impelido pelo agressor, pelas características individuais desta e por fatores adicionais 
que poderiam estar presentes. Em linha com o referido, uma avaliação desta vítima, poderia permitir uma leitura 
mais objetiva do sistema de justiça acerca da medida da pena a atribuir ao sujeito responsável pelo crime. Por outro 
lado, também as características do agressor poderão ser avaliadas. Não sendo da competência do psicólogo atribuir 
responsabilidade criminal pelos atos cometidos, é passível de ser compreendido e trazido a sede própria, qual o 
discernimento do agressor acerca da ação perpetrada contra a vítima e qual o impacto que isso gerou em si. 
    São diversos os contextos criminais onde os Psicólogos forenses já possuem conhecimentos e técnicas de 
abordagem à vítima e agressor, procurando minimizar riscos e impactos de afetação de prova e de potencial de 



 

revitimação/reincidência. Ao longo dos anos, profissionais desta área têm vindo a integrar equipas 
multidisciplinares, por forma a responder a necessidades de avaliação que vão desde a agressão sexual, até ao 
acompanhamento de uma vítima a tribunal (procurando minimizar o impacto traumático inerente à sua exposição a 
um processo crime). 
    Várias décadas após o surgimento das primeiras escolas de Psicologia em Portugal, esta área científica tem vindo 
a ganhar expressão e a ocupar o seu lugar na sociedade, ultrapassando as barreiras da desconfiança, por via de 
estereótipos e até de associação com crendices populares. A regulamentação da profissão com o surgimento da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) veio consolidar uma maior credibilidade e projeção do potencial dos 
conhecimentos promovidos por esta área. 
    Muito trabalho tem sido feito e muito existe para fazer. Sensibilizar a comunidade, em geral e os agentes 
decisórios para o potencial de articulação entre a Psicologia e as necessidades cada vez mais prementes das pessoas, 
é essencial para a difusão de uma resposta institucional cada vez mais célere, capaz e dirigida para o cidadão comum. 
Psicólogo Forense/Perito na Best Medical Opinion - Pareceres Médicos & Perícias Médicas 

 
4.  A partir da leitura do texto é possível afirmar que: (valor 1,0) 

A. A Psicologia sempre trabalhou de forma autônoma evitando realizar atividades com outros 

profissionais. 

B. A Psicologia Forense vem ganhando expressão quando associada ao Direito. 

C. Mecanismos psicológicos e sociais pouco influenciam no processo de compreensão de fatos 

criminosos. 

D. A avaliação psicológica permite uma leitura subjetiva sobre o criminoso. 

E. Os trabalhos oriundos de Portugal impactaram sutilmente os conhecimentos promovidos em 

Psicologia Forense. 

 

5. Tendo o texto acima como referência e considerando as possibilidades existentes entre a 

Psicologia e o Direito avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 

I. São diversos os contextos criminais onde os Psicólogos forenses já possuem 

conhecimentos e técnicas de abordagem a vítima e agressor. 

PORQUE 

II. Ao longo dos anos, profissionais desta área tem vindo integrar equipes multiprofissionais. 

     A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. (valor 1,0) 

A. As asserções são proposições verdadeiras e a II é a justificativa correta da primeira 

B. As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é a justificativa correta da primeira. 

C. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa 

D. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira 

E. As asserções I e II são proposições falsas. 

 

6. O surgimento da Psicologia como ciência se deu em laboratório, em meio a experimentações 

envolvendo o funcionamento mental dito “normal”. No entanto, a preocupação com o 

funcionamento mental “anormal” assumiu importância para a Psicologia já no início como 

ciência, ou seja, no final do século XIX e início do século XX. Cite e comente três dados 

históricos importantes na história da Psicologia Jurídica. (valor 1,0). 



 

• Psicologia Jurídica- profissionais e serviços no Rio de Janeiro- vinculada ao surgimento da Psicologia- conhecimento 
independente. 

• Década de 20 (Waclaw Radecke)- criou o laboratório de Psicologia da Colônia de Psicopatas de Engenho de Dentro- 
1937 incorporada pela UFRJ 

• Elizier Schneider- bacharel em Direito- buscou discutir a personalidade do criminoso, punição, influencia do sistema 
penal. 

• 1955- Mira Y Lopes- tradução do livro “Manual de Psicologia Jurídica” 

• Rio Grande do Sul- atividades iniciadas antes da regulamentação da profissão 

• Psicologia- aplicação de testes 

• Brasil e outros países- comportamento criminoso- estudo e laboratórios 

• Schneider- foi além dos testes- preocupou-se com influências sociais, culturais e econômicas 

• Rio Grande do Sul- Psicologia Jurídica junto ao manicômio Judiciário. 

• 1966- Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso (Porto Alegre)  

• Década de 70- psicólogos brasileiros na área da Psicologia Jurídica 

• 1970- Santa Catarina- psicólogo- trabalho com presos adultos e jovens vinculados a Fundação. 

• 1978- primeiro concurso para psicólogos no Instituto Oscar Freire- DML (Departamento de Medicina Legal) 
responsável pelas perícias cíveis e criminais. 

• 1978-inserção na área penal- avaliação psicológica, atendimentos individuais, elaboração de laudos e participação na 
Comissão técnica de classificação crimininológica 

• UERJ- Psicologia Jurídica (disciplina)- inserida na graduação- depois anexa ao curso de especialização em Psicologia 
Clínica (1980) 

• 1980- implantação do Serviço de Psicologia no Tribunal de Justiça em São Paulo- trabalho clínico- atendimento a 
família 

• 1985- Brasília- assessoria psicossocial na 3° Vara de Família 

• 1987– MG- psicólogo da PM- com 10 profissionais- processo seletivo de profissionais/ Hospital da PM- 2 
profissionais- assistência psicológica. 

• 1992- Serviço Psicossocial Forense 

• Rio de Janeiro- Psicólogo no Poder Judiciário (1992) 

• 1992- Pernambuco- Centro de Apoio Psicossocial 

• Jacó-Vilela (1999)- estrangeiros importantes contribuições 

• Paraná- Programa Pró-Egresso- para egressos dos estabelecimentos penais- origem em Londrina (a Princípio com 
pessoas do Direito) 

• Primeiras inserções- questões criminais 

• Psicologia- trabalho inicial- motivações e possibilidades de reincidência no crime 

• Decreto 53.464- atividades de perícia e emissão de laudos 

• 2002- psicólogo na equipe de avaliação e acompanhamento de penas alternativas 



 

• 2002- Psicólogo Jurídico- avaliar comportamentos, tratar, orientar e acompanhar indivíduos, grupos e instituições, 
aula, supervisão, pesquisa, coordenação de equipes e realização de tarefas administrativas 

• Avaliação- entrevistar, ler processos, investigar pessoas e situações-problema, escolher, aplicar e mensurar 
instrumentos de avaliação, elaborar diagnósticos, pareceres, laudos e perícias, responder a quesitos técnicos judiciais. 

• Lei Federal n. 7.210/84- Lei de Execução Penal 

• Lei 7.209/84- Código Penal Brasileiro- previstos legalmente exames de personalidade, criminológico e parecer 
técnico (papel reconhecido junto a outros profissionais 

 

7. A palavra perícia (do latim “peritia”) diz respeito à destreza, habilidade e aponta que o sujeito que 

a possui é experimentado, douto, prático, versado em alguma área. A fonte de perícia também é o 

latim peritus, ou seja, indica a qualidade de perito, habilidade, destreza, vistoria ou exame de 

caráter técnico e especializado, conjunto de peritos (ou um só) que faz essa vistoria, 

conhecimento, ciência. (FERREIRA, 2004). 

          Na área judicial, a perícia é tida como um meio de prova, que permite incluir dentro do 

processo dados técnicos que, não raro, o juiz desconhece por ir além dos seus conhecimentos 

técnico-jurídicos. (ROVINSKI, 2007). 

         Discorra sobre as questões legais da perícia judiciária com enfoques dirigidos a perícia 

psicológica e social. (valor 1,0) 

 

Comentar sobre cada um dos quesitos mencionados abaixo 

 Nomeação do Perito: Juiz nomeia o perito, se não houver profissional habilitado juiz pode 

convocar alguém de sua confiança. 

 Manifestação do Perito: Juiz ao nomear o perito já fixa prazo para entrega do laudo, Perito pode 

recusar o compromisso no prazo de 5 dias a partir da data da intimação, Impedimento: juiz, 

promotor, perito- parentes até 3º grau, Perícia extrajudicial, mediação, Não manifestar recusa 

legítima ou deixar de entregar o laudo dentro do prazo- punição 

 Quesitos dirigidos ao perito: Primeira nomeação (perito) depois intimação das partes em 5 dias, 

Decorrer da perícia- quesitos complementares, Quesitos suplementares- quando deferidos pelo 

juiz devem ser respondidos pelo perito (só é possível no momento em que entrega o laudo) 

 Honorários do perito: Pagamento pelos serviços profissionais, Ao nomear o perito- juiz solicita 

proposta de honorários. Valores poderão ser depositados em juízo e entregue após entrega do 

laudo, Parte do valor pode ser retirado para cobrir despesas de locomoção ou material para 

realização do trabalho, Despesas do perito- pagas pela parte que requerer o exame, Perito- 

servidor do juíz ou funcionário público- não há honorários 

 Assistente técnico: Previsto no § 1º, inciso I, do artigo 421, do CPC- juiz ao nomear perito 

determina intimação das partes para indicarem assistente técnico- caso desejarem, Perito- 



 

apresenta laudo, Assistente técnico- apresenta parecer sobre o trabalho do perito/ parecer no prazo 

de 10 dias após apresentação do laudo 

 Pericia Informal: Geralmente vem para resolver casos urgentes- dispensa preocupação com 

maiores formalidades, Manifestação do perito- colhida pelo juiz, Audiência e laudo- mesma 

validade, Perito- não precisa assinar termo de compromisso ou prestar compromisso de dizer a 

verdade 

 Substituição do perito: Motivos que ensejam substituição do perito. Art. 424 CPC: falta de 

conhecimento técnico e científico, incapacidade para exercer a função, desatenção as regras 

processuais, Técnica e ética profissional: pontos importantes uma vez que o perito deve estar 

atento as regras processuais. 

 Perícia por carta: Art. 202 CPC- petição inicial que ensejou o processo, endereço onde deverá ser 

procedido o trabalho. 

 Esclarecimentos em audiência: Provas no processo- esclarecer ao juiz verdades dos fatos 

articulados pelo autor, Prova- pode apenas confirmar alegações do autor, Perito e assistente: 

podem ser intimados a comparecer em audiência para se manifestar sobres seus trabalhos, 

Informações colhidas não fazem parte dos laudos mas são importantes. 

 Importância da perícia judicial: Processo judicial: documentos denominados peças processuais, 

Juiz: leva em consideração todas as provas para dar o veredicto. 

 Nova Perícia e Segunda Perícia: Prova pericial: esclarecer fatos sob a ótica técnico-profissional, 

Perícia: caso não tenha sido suficientemente esclarecedora- promotor de justiça ou diretor do 

processo- podem solicitar uma nova perícia, Segunda perícia- objetivo- confirmar os dados 

obtidos mas também corrigir omissão ou inexatidão dos resultados. 

 Impedimento e suspeição: Impedimento- Ferreira (2007): ato ou efeito de impedir, obstáculo, 

Suspeição: desconfiança, dúvida, suspeita. Caráter subjetivo, devem ser comprovados por quem 

alega, com fatos, Impedimento: caráter objetivo- pode ser comprovado com documentos 

 Implicações penais do trabalho do perito: Perito: não está isento de arcar com os prejuízos que 

acarretar as partes- tanto civil quanto penalmente, Perito: prestar informações inverídicas- poderá 

ficar inabilitado por 2 anos a funcionar em outras perícias e deverá indenizar o prejudicado. 

 Apresentação do laudo: 

 

 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL I Data: 22/09/17 
 Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 2º A 

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Questão 01 (2,5 pontos): Leia, atentamente, o texto abaixo: 
 
O nome civil é um direito personalíssimo atribuído à pessoa, exposto no capítulo específico dos direitos da 

personalidade nos artigos 11 a 21 do Código Civil. 

 

Segundo o artigo 16 do atual diploma, "toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o 

sobrenome". A atual Lei dos Registros Públicos artigo 54, § 4º, também declara como requisito obrigatório do 

assento de nascimento o nome e o prenome, que forem posto a criança, que a identificará ao longo da vida. A 

partir do registro decorrem relações de direito concernentes à família, a sucessões, à organização política do 

Estado e a sua própria segurança interna e externa. 

 

Deste modo, pode-se dizer que o nome é atributo importantíssimo que identifica e individualiza a pessoa no seu 

convívio familiar e social, sendo atributo obrigatório de todo ser humano, em princípio, imutável, ressalvada as 

exceções. 

 

A Lei 11. 294/09, no entanto, que é uma dessas exceções, modifica a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 

para autorizar o enteado(a) e o padrasto ou madrasta optar por colocar em seu próprio nome a identificação 

daquele com quem vive e que guarda sentimento de carinho e afeto. 

 

Com o uso do patronímico do padrasto ou madrasta, o enteado (a) está ratificando a paternidade ou maternidade 

que de fato existe tanto moral quanto social. 

 

Para a ministra Nancy Andrighi, em sede do Recurso Especial 1069864 (publicado no DJE 03/02/2009): 

Não há como negar a uma criança o direito de ter alterado seu registro de nascimento para que dele conste o 

mais fiel retrato da sua identidade, sem descurar que uma das expressões concretas do princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana é justamente ter direito ao nome, nele compreendido o prenome e patronímico. 

 

Essas mudanças tornaram-se possíveis com as novas orientações trazidas pelo Direito Civil no que tange ao 

direito de família, ressalvados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e afetividade, que 

tornaram possível o enteado (a) incluir em seu nome o patronímico das pessoas as quais considera pai ou mãe, 

sem excluir os nomes de família originários ou prejudicar a relação com seus genitores biológicos. 

(...) 

FREITAS, Letiane. A possibilidade de inclusão do nome de família do padrasto ou da madrasta como decorrência 
do afeto. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 22, n. 5183, 9 set. 2017. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/57664>. Acesso em: 9 set. 2017. 



 

a) Apesar de o acréscimo de sobrenome de padrasto ou de madrasta vir ao encontro do conceito de 
dignidade da pessoa humana, excepciona a regra da mudança imotivada do nome. Essa possibilidade de 
acréscimo advém de uma permissividade legal ou de uma orientação judicial? Explique sua resposta 
acrescentando, entre aspas, um trecho do texto que confirme o seu parecer. (1,0 ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
b) Nesse caso, construa um pequeno texto explicando como fica a questão dos direitos familiares (1,0 
ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
c) O art. 16 do Código Civil elenca dois elementos do nome. Em sala de aula, vimos três, com amparo 
doutrinário. Dois são considerados obrigatórios; um, de obrigatoriedade eventual. Construa um pequeno 
texto explicando o elemento do nome que é considerado de obrigatoriedade eventual. (0,5 ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Questão 02 (2,5 pontos): Leia, atentamente, o texto abaixo: 
 
A atriz Maitê Proença, depois de pousar nua para a Revista Playboy, teve o dissabor de ver uma das fotos 

publicada em um jornal carioca, sem o seu consentimento. 

 

Em razão disso, ingressou com ação de indenização contra o referido jornal. Alegou ter direito a dano material (já 

que ela não recebeu qualquer pagamento pela utilização de sua foto) e a dano moral (já que a foto nua lhe 

colocava em uma constrangedora situação, especialmente porque o público que lia o jornal não era o mesmo 

público que lia a revista Playboy). 

 



 

Quanto ao dano material, nada demais. É óbvio que a atriz tem direito de receber uma remuneração pelo uso da 

sua imagem, já que o jornal vendeu mais exemplares às custas dela [sic]. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro (TJRJ) foi nesse sentido. O problema foi quanto ao dano moral. 

 

O TJRJ, em polêmica decisão, entendeu que não teria havido dano moral. Confira o argumento: “só mulher feia 

pode se sentir humilhada, constrangida, vexada em ver seu corpo desnudo estampado em jornais ou em 

revistas. As bonitas, não”. Se Maitê Proença fosse “feia, gorda, cheia de estrias, de celulite, de culote e de 

pelancas, a publicação de sua fotografia desnuda – ou quase – em jornal de grande circulação, certamente 

lhe acarretaria um grande vexame”. Para os desembargadores, “tratando-se de uma das mulheres mais 

lindas do Brasil”, nada justificaria o pedido de indenização por danos morais. 

A atriz recorreu ao STJ que modificou a decisão do TJRJ. 

Fonte: http://odireitodaimagem.blogspot.com.br/2009/12/caso-maite-proenca-e-playboy.html 

 

a) O direito à imagem diz respeito à identificação física e psíquica de alguém. Trata-se de um direito 
tridimensional. Construa um pequeno texto explicando em que consiste esse direito tridimensional e em 
qual (quais) deles  a atriz Maitê Proença foi atingida ao entrar com o pedido de indenização. (1,0 ponto) 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
b) De acordo com o Código Civil brasileiro, pode-se dizer que o direito à imagem é autônomo? Explique 
sua resposta apresentando o fundamento legal que a ampara (a resposta). (1,0 ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

c) Hoje já se fala em função social da imagem. Apresente o fundamento legal (mencionar o artigo) que 
ampara essa possibilidade, transcrevendo, ainda, entre aspas, o trecho específico que a confirme. (0,5 
ponto) 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 



 

Questão 03 (1,0 ponto): Raquel e Eulásio se apaixonaram ainda quando adolescentes. Depois de longos 
anos de namoro, casaram-se com as bênçãos das respectivas famílias. Conseguiram construir uma família 
sólida ao longo de 15 anos de um bonito casamento. Ocorre que no dia 13 de maio do ano “X”, ao 
embarcar para uma viagem planejada há mais de três anos, Raquel e Eulásio vieram a falecer em 
decorrência de um acidente aéreo. Por cair em local de difícil acesso, as buscas demoraram além do 
tempo esperado. Estando casados em regime de comunhão parcial de bens e não sendo possível ordenar 
suas mortes, isso em função do estado em que os corpos foram encontrados, pode-se afirmar que 
 
a) Poderá ser declarada a morte de Eulásio e de Raquel, sem necessidade de decretação de ausência, com a 
abertura de uma única cadeia sucessória. 
b) Depois de 10 anos da abertura da sucessão provisória, aí sim os bens de Eulásio e de Raquel poderão ser 
partilhados em definitivo. 
c) Haverá a abertura de cadeias sucessórias distintas. 
d) Os bens de Eulásio e de Raquel serão confiscados para o Estado. 
e) Não haverá a abertura de cadeias sucessórias distintas, por se tratar de hipótese de morte presumida. 
 
Questão 04 (1,0 ponto): Dona Rabech, moça honesta e dedicada, consultora da empresa Corte e Costura 
Ltda., namora o jovem e destemido Afrodisíaco da Silva. Desanimada com seu relacionamento, que já dura 
seis anos e meio, Dona Rabech aceita o convite de sua amiga, Giovanna, para um momento de 
descontração e relaxamento. Aproveitando a chegada do Circo Enlouquecendo Corações, elas compram 
ingressos para a noite de estreia. Não resistindo a promoção do momento, compram duas poltronas na 
primeira fila, bem de frente ao palco. Tudo corria maravilhosamente bem, até o momento em que sobe ao 
trapézio o artista circense Don Juan. Era como se não houvesse mais ninguém no local, apesar de, 
naquele momento, o circo contar com 5.500 espectadores. Os olhos de Dona Rabech eram todos de Don 
Juan, e a recíproca..... ah, a recíproca.... era mais que verdadeira. Tendo seu coração despertado para um 
novo amor naquela mágica noite de espetáculos, Dona Rabech, desta vez sem a presença da amiga 
Giovanna, voltou para mais cinco sessões de espetáculo. O cupido a acertou mesmo quando Don Juan 
adentrou no Globo da Morte. Após várias voltas mortais, Don Juan grita várias juras de amor direcionadas 
à sua amada Rabech. Após repetidas promessas de casamento e de amor sem fim, Dona Rabech termina 
seu relacionamento, pede demissão de seu emprego, sai de casa e, embarcando ao ritmo da Transduarte, 
segue em direção ao circo para viver uma longa aventura ao lado do seu novo amor. Mas aí vem o 
problema: o circo se foi, levando consigo o eterno conquistador Don Juan. 
No caso em questão, pode-se dizer que o domicílio de Don Juan é: 
 
a) Necessário. 
b) Legal. 
c) Ocasional. 
d) De eleição. 
e) Especial. 
 
 

“Os dias prósperos não vêm por acaso. Nascem de muita fadiga e persistência.” (Henry Ford) 
BOA AVALIAÇÃO! 
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Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Questão 01 (2,5 pontos): Leia, atentamente, o texto abaixo: 
 
O nome civil é um direito personalíssimo atribuído à pessoa, exposto no capítulo específico dos direitos da 

personalidade nos artigos 11 a 21 do Código Civil. 

 

Segundo o artigo 16 do atual diploma, "toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o 

sobrenome". A atual Lei dos Registros Públicos artigo 54, § 4º, também declara como requisito obrigatório do 

assento de nascimento o nome e o prenome, que forem posto a criança, que a identificará ao longo da vida. A 

partir do registro decorrem relações de direito concernentes à família, a sucessões, à organização política do 

Estado e a sua própria segurança interna e externa. 

 

Deste modo, pode-se dizer que o nome é atributo importantíssimo que identifica e individualiza a pessoa no seu 

convívio familiar e social, sendo atributo obrigatório de todo ser humano, em princípio, imutável, ressalvada as 

exceções. 

 

A Lei 11. 294/09, no entanto, que é uma dessas exceções, modifica a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 

para autorizar o enteado(a) e o padrasto ou madrasta optar por colocar em seu próprio nome a identificação 

daquele com quem vive e que guarda sentimento de carinho e afeto. 

 

Com o uso do patronímico do padrasto ou madrasta, o enteado (a) está ratificando a paternidade ou maternidade 

que de fato existe tanto moral quanto social. 

 

Para a ministra Nancy Andrighi, em sede do Recurso Especial 1069864 (publicado no DJE 03/02/2009): 

Não há como negar a uma criança o direito de ter alterado seu registro de nascimento para que dele conste o 

mais fiel retrato da sua identidade, sem descurar que uma das expressões concretas do princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana é justamente ter direito ao nome, nele compreendido o prenome e patronímico. 

 

Essas mudanças tornaram-se possíveis com as novas orientações trazidas pelo Direito Civil no que tange ao 

direito de família, ressalvados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e afetividade, que 

tornaram possível o enteado (a) incluir em seu nome o patronímico das pessoas as quais considera pai ou mãe, 

sem excluir os nomes de família originários ou prejudicar a relação com seus genitores biológicos. 

(...) 

FREITAS, Letiane. A possibilidade de inclusão do nome de família do padrasto ou da madrasta como decorrência 
do afeto. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 22, n. 5183, 9 set. 2017. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/57664>. Acesso em: 9 set. 2017. 



 

a) Apesar de o acréscimo de sobrenome de padrasto ou de madrasta vir ao encontro do conceito de 
dignidade da pessoa humana, excepciona a regra da mudança imotivada do nome. Essa possibilidade de 
acréscimo advém de uma permissividade legal ou de uma orientação judicial? Explique sua resposta 
acrescentando, entre aspas, um trecho do texto que confirme o seu parecer. (1,0 ponto) 
 
A possibilidade de acréscimo de sobrenome de padrasto ou de madrasta advém de uma hipótese de 
permissividade legal (Lei 11.294/09). O trecho do texto que confirma esse entendimento é “A Lei 11. 294/09, 
no entanto, que é uma dessas exceções, modifica a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 para autorizar 
o enteado(a) e o padrasto ou madrasta optar por colocar em seu próprio nome a identificação daquele com 
quem vive e que guarda sentimento de carinho e afeto”. 
 
b) Nesse caso, construa um pequeno texto explicando como fica a questão dos direitos familiares (1,0 
ponto) 
 
A possibilidade de acréscimo de sobrenome de padrasto ou de madrasta NÃO gera efeitos familiares, ou 
seja, não gera direito à herança e, muito menos, a alimentos. 
 
c) O art. 16 do Código Civil elenca dois elementos do nome. Em sala de aula, vimos três, com amparo 
doutrinário. Dois são considerados obrigatórios; um, de obrigatoriedade eventual. Construa um pequeno 
texto explicando o elemento do nome que é considerado de obrigatoriedade eventual. (0,5 ponto) 
 
O elemento do nome que é de obrigatoriedade eventual é o AGNOME. Trata-se de uma partícula 
diferenciadora para pessoas que têm o mesmo nome (prenome e patronímico) e são da mesma família. 
 
Questão 02 (2,5 pontos): Leia, atentamente, o texto abaixo: 
 
A atriz Maitê Proença, depois de pousar nua para a Revista Playboy, teve o dissabor de ver uma das fotos 

publicada em um jornal carioca, sem o seu consentimento. 

 

Em razão disso, ingressou com ação de indenização contra o referido jornal. Alegou ter direito a dano material (já 

que ela não recebeu qualquer pagamento pela utilização de sua foto) e a dano moral (já que a foto nua lhe 

colocava em uma constrangedora situação, especialmente porque o público que lia o jornal não era o mesmo 

público que lia a revista Playboy). 

 

Quanto ao dano material, nada demais. É óbvio que a atriz tem direito de receber uma remuneração pelo uso da 

sua imagem, já que o jornal vendeu mais exemplares às custas dela [sic]. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro (TJRJ) foi nesse sentido. O problema foi quanto ao dano moral. 

 

O TJRJ, em polêmica decisão, entendeu que não teria havido dano moral. Confira o argumento: “só mulher feia 

pode se sentir humilhada, constrangida, vexada em ver seu corpo desnudo estampado em jornais ou em 

revistas. As bonitas, não”. Se Maitê Proença fosse “feia, gorda, cheia de estrias, de celulite, de culote e de 

pelancas, a publicação de sua fotografia desnuda – ou quase – em jornal de grande circulação, certamente 

lhe acarretaria um grande vexame”. Para os desembargadores, “tratando-se de uma das mulheres mais 

lindas do Brasil”, nada justificaria o pedido de indenização por danos morais. 

A atriz recorreu ao STJ que modificou a decisão do TJRJ. 

Fonte: http://odireitodaimagem.blogspot.com.br/2009/12/caso-maite-proenca-e-playboy.html 

 

a) O direito à imagem diz respeito à identificação física e psíquica de alguém. Trata-se de um direito 
tridimensional. Construa um pequeno texto explicando em que consiste esse direito tridimensional e em 
qual (quais) deles  a atriz Maitê Proença foi atingida ao entrar com o pedido de indenização. (1,0 ponto) 
 

O direito à imagem é um direito tridimensional. Nele, estão compreendidas a imagem retrato, a imagem 
atributo e a imagem voz. Maitê Proença foi atingida na sua imagem retrato, daí o pedido de indenização. 



 

b) De acordo com o Código Civil brasileiro, pode-se dizer que o direito à imagem é autônomo? Explique 
sua resposta apresentando o fundamento legal que a ampara (a resposta). (1,0 ponto) 
 
Conforme interpretação da literalidade do artigo 20 do Código Civil, o direito à imagem NÃO é autônomo, 
já que se encontra condicionado à violação da honra ou à exploração comercial. 
 

c) Hoje já se fala em função social da imagem. Apresente o fundamento legal (mencionar o artigo) que 
ampara essa possibilidade, transcrevendo, ainda, entre aspas, o trecho específico que a confirme. (0,5 
ponto) 
 
O fundamento legal encontra-se no art. 20 do Código Civil, especialmente no trecho: “Salvo se 
autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública...”. 
 

Questão 03 (1,0 ponto): Raquel e Eulásio se apaixonaram ainda quando adolescentes. Depois de longos 
anos de namoro, casaram-se com as bênçãos das respectivas famílias. Conseguiram construir uma família 
sólida ao longo de 15 anos de um bonito casamento. Ocorre que no dia 13 de maio do ano “X”, ao 
embarcar para uma viagem planejada há mais de três anos, Raquel e Eulásio vieram a falecer em 
decorrência de um acidente aéreo. Por cair em local de difícil acesso, as buscas demoraram além do 
tempo esperado. Estando casados em regime de comunhão parcial de bens e não sendo possível ordenar 
suas mortes, isso em função do estado em que os corpos foram encontrados, pode-se afirmar que 
 
a) Poderá ser declarada a morte de Eulásio e de Raquel, sem necessidade de decretação de ausência, com a 
abertura de uma única cadeia sucessória. 
b) Depois de 10 anos da abertura da sucessão provisória, aí sim os bens de Eulásio e de Raquel poderão ser 
partilhados em definitivo. 
c) Haverá a abertura de cadeias sucessórias distintas. 
d) Os bens de Eulásio e de Raquel serão confiscados para o Estado. 
e) Não haverá a abertura de cadeias sucessórias distintas, por se tratar de hipótese de morte presumida. 
 
Questão 04 (1,0 ponto): Dona Rabech, moça honesta e dedicada, consultora da empresa Corte e Costura 
Ltda., namora o jovem e destemido Afrodisíaco da Silva. Desanimada com seu relacionamento, que já dura 
seis anos e meio, Dona Rabech aceita o convite de sua amiga, Giovanna, para um momento de 
descontração e relaxamento. Aproveitando a chegada do Circo Enlouquecendo Corações, elas compram 
ingressos para a noite de estreia. Não resistindo a promoção do momento, compram duas poltronas na 
primeira fila, bem de frente ao palco. Tudo corria maravilhosamente bem, até o momento em que sobe ao 
trapézio o artista circense Don Juan. Era como se não houvesse mais ninguém no local, apesar de, 
naquele momento, o circo contar com 5.500 espectadores. Os olhos de Dona Rabech eram todos de Don 
Juan, e a recíproca..... ah, a recíproca.... era mais que verdadeira. Tendo seu coração despertado para um 
novo amor naquela mágica noite de espetáculos, Dona Rabech, desta vez sem a presença da amiga 
Giovanna, voltou para mais cinco sessões de espetáculo. O cupido a acertou mesmo quando Don Juan 
adentrou no Globo da Morte. Após várias voltas mortais, Don Juan grita várias juras de amor direcionadas 
à sua amada Rabech. Após repetidas promessas de casamento e de amor sem fim, Dona Rabech termina 
seu relacionamento, pede demissão de seu emprego, sai de casa e, embarcando ao ritmo da Transduarte, 
segue em direção ao circo para viver uma longa aventura ao lado do seu novo amor. Mas aí vem o 
problema: o circo se foi, levando consigo o eterno conquistador Don Juan. 
No caso em questão, pode-se dizer que o domicílio de Don Juan é: 
 
a) Necessário. 
b) Legal. 
c) Ocasional. 
d) De eleição. 
e) Especial. 
 
 
 
 

“Os dias prósperos não vêm por acaso. Nascem de muita fadiga e persistência.” (Henry Ford) 
BOA AVALIAÇÃO! 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

 
Instruções para a Prova – Leia Antes de Iniciar! 

 

 A Prova deverá ser realizada individualmente. 

 Permite-se a consulta somente à legislação “seca”, atendidos os seguintes requisitos: material 

impresso por editora; que não contenha informações adicionais de cunho doutrinário; proibida a 

utilização de legislação comentada; o material como um todo não pode conter informações 

acrescentadas manual ou eletronicamente. 

 Deverão constar em cima da carteira apenas o material a ser utilizado, por exemplo: lápis, 

borracha e caneta azul ou preta.  

 Celulares deverão ser desligados e guardados junto com outros materiais embaixo da carteira. 

 Não é permitido empréstimo de quaisquer materiais entre colegas. 

 É proibido qualquer tipo de comunicação entre os alunos; 

 É primordial o silêncio durante a realização da prova. 

 O tempo de prova será informado pelo professor. 

 O valor de cada questão está indicado na mesma. 

 Nas questões objetivas há apenas uma resposta correta. Pense bem antes de marcá-la, pois 

rasura e/ou escolha de mais de uma alternativa acarreta na anulação da questão. Na 

eventualidade de recurso deferido apontando mais de uma alternativa como correta somente estas 

serão consideradas, não atribuindo-se pontos para as demais alternativas ou questões em branco. 

 Nas questões discursivas somente serão consideradas as linhas indicadas para cada uma das 

questões. Questões ilegíveis serão desconsideradas. 

 O descumprimento de quaisquer das regras mencionadas levará ao recolhimento de provas e 

atribuição de nota zero aos envolvidos. 

 Todas as informações para resolução das questões estão contidas no texto, o professor não 

responderá a dúvidas individuais. A interpretação das questões faz parte da avaliação 

 

Ótima Prova! 

“A EDUCAÇÃO TEM RAÍZES AMARGAS, MAS OS SEUS FRUTOS SÃO DOCES”. ARISTÓTELES 



 

 
QUESTÃO 01 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
Adaptado do Exame de Ordem (118) 
Sobre a temática do Poder Constituinte Canotilho argumenta que: “o poder constituinte, como 
próprio nome indica, visa constituir, criar, positivar normas jurídicas de valor constitucional”. Por 
sua vez, Bonavides entende que se trata de “um poder político, um poder de fato, um poder que 
não se analisa em termos jurídicos formais e cuja existência e ação independem de configuração 
jurídica”. 
 
A partir da temática em questão e segundo a teoria do Poder Constituinte Originário, 
a Assembleia Constituinte, no exercício de suas atribuições: 
 
a) estará subordinada a todas as normas constitucionais previstas em ordenamento jurídico 
preexistente. 
b) não estará subordinada a nenhuma espécie de norma constitucional preexistente. 
c) estará subordinada apenas ao princípio da separação de poderes previsto em ordenamento 
jurídico preexistente. 
d) estará subordinada a todos os princípios constitucionais contidos em ordenamento jurídico 
preexistente. 
e) estará subordinado ao Poder Constituinte Derivado. 
 
 
 
QUESTÃO 02 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
Adaptado do Exame de Ordem (132) 
A vigente constituição assim dispõe: 
 

DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal; 
II - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da 
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros. 
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção 
federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. 
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 
três quintos dos votos dos respectivos membros. 
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 



 

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão 
legislativa. 

 
 
Considerando o direito das presidiárias de permanecer com seus filhos durante o período de 
amamentação, previsto na Constituição Federal (art. 5º, L) como uma cláusula pétrea, este direito 
poderá: 
 
O direito das presidiárias de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, 
previsto na Constituição Federal, poderá ser suprimido 
a) ser suprimido pelos Poderes Reformador e Constituinte Originário. 
b) ser suprimido pelos Poderes Derivado e Constituinte Originário. 
c) ser suprimido pelos Poderes Constituintes Decorrente e Originário. 
d) ser suprimido somente pelo Poder Constituinte Originário. 
e) jamais poderá ser suprimido, uma vez que se trata de uma cláusula pétrea, não podendo ser 
alterada nem mesmo por uma nova constituição. 
 
 
 
 
QUESTÃO 03 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
Adaptado do Exame de Ordem (131) 
Segundo Marcelo Novelino as normas constitucionais apresentam graus distintos de eficácia, 
mas todas possuem, em alguma medida, esta qualidade. Sobre a temática a classificação 
destacada é a de José Afonso da Silva, que subdivide as normas constitucionais em plenas, 
contidas e limitadas. 
 
A partir da leitura, na perspectiva de José Afonso da Silva, e de seus conhecimentos sobre a 
temática em questão, responda qual dos seguintes dispositivos constitucionais é considerado 
uma norma de eficácia contida: 
 
 
a) art. 5º, XIII: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer”. 
b) art. 5º, LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 
de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 
Público; 
c) art. 84, I: “compete privativamente ao Presidente da República nomear e exonerar os Ministros 
de Estado”. 
d) art. 18, § 1.º: “Brasília é a Capital Federal”. 
e) art. 5º, LXVIII: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder”. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
QUESTÃO 04 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
 
Adaptado do Exame de Ordem Unificado-XXI-2016.  
 
 
O país denominado “República X”, em sua Constituição possui um artigo com a seguinte 
redação: 
  

A presente Constituição, concebida diretamente pelo Exmo. Sr. Presidente 
da República, deverá ser submetida à consulta popular, por meio de 
plebiscito, visando à sua aprovação definitiva. 

 
Diante da temática das classificações constitucionais e da leitura do dispositivo acima, como 
poderia ser considerada a Constituição da “República X” quanto à origem? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
QUESTÃO 05 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
Alexandre de Moraes trata em sua obra de Direito Constitucional nos seguintes termos: “O Poder 
Constituinte é a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo, social e 
juridicamente organizado”. Mais adiante o autor acrescenta: “O Poder Constituinte classifica-se 
em Poder Constituinte originário ou de 1º grau e Poder Constituinte derivado, constituído ou de 
2º grau”. 
 
A partir da leitura e de seus conhecimentos sobre a temática do Poder Constituinte, responda as 
questões seguintes de forma justificada. 
 
 
5.1 - Apresente um exemplo de materialização do Poder Constituinte Derivado Reformador. 
Valor: 1,0. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
5.2 - É correto afirmar que o Poder Constituinte Derivado Reformador tem como características 
ser inicial, ilimitado e incondicionado? Valor: 1,0. 
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Respostas Esperadas 
 
 
 
 
QUESTÃO 01 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
A partir da temática em questão e segundo a teoria do Poder Constituinte Originário, 
a Assembleia Constituinte, no exercício de suas atribuições: 
 
b)    não estará subordinada a nenhuma espécie de norma constitucional preexistente. 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 02 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
d) ser suprimido somente pelo Poder Constituinte Originário. 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 03 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
A partir da leitura, na perspectiva de José Afonso da Silva, e de seus conhecimentos sobre a 
temática em questão, responda qual dos seguintes dispositivos constitucionais é considerado 
uma norma de eficácia contida: 
 
a) art. 5º, XIII: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
QUESTÃO 04 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
Diante da temática das classificações constitucionais e da leitura do dispositivo acima, como 
poderia ser considerada a Constituição da “República X” quanto à origem? 
 
Cesarista, bonapartista ou plebiscitária. Isso ocorre por ser a constituição  outorgada pelo 
Presidente da República, mas submetida à consulta popular por meio de plebiscito. Desta 
forma, esta classificação quanto a origem se situa em posição intermediária entre a 
simplesmente outorgada e a promulgada.   
 
 
 
 
 
QUESTÃO 05 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
 
A partir da leitura e de seus conhecimentos sobre a temática do Poder Constituinte, responda as 
questões seguintes de forma justificada. 
 
5.1 - Apresente um exemplo de materialização do Poder Constituinte Derivado Reformador. 
Valor: 1,0. 
 
Todas as Emendas Constitucionais Reformadoras, muitas vezes tratadas simplesmente 
por emendas constitucionais, diante do caráter excepcional da modalidade revisora. A 
atual ordem constitucional já foi emendada, nesta modalidade, 96 vezes. 
 
5.2 - É correto afirmar que o Poder Constituinte Derivado Reformador tem como características 
ser inicial, ilimitado e incondicionado? Valor: 1,0. 
 
Não, quem possui essas características é o Poder Constituinte Originário. O Poder 
Constituinte Derivado, em qualquer de suas modalidades (incluindo a reformadora) é 
derivado, subordinado e condicionado. 
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Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 

tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 

Obs: A prova é individual, sendo permita a consulta apenas ao Código. Questões respondidas a lápis não serão 
avaliadas e as questões objetivas rasuradas ou com mais de uma resposta serão consideradas como erradas. 
Nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. As questões discursivas devem 
ser respondidas no espaço (linhas) delimitado para cada questão.

1) (1,0 ponto) Suponha que um indivíduo B tenha provocado um crime de aborto com o 
consentimento da gestante, em 01 de janeiro de 2010, e foi condenado, em 22 de fevereiro de 
2013, pela prática de tal crime à pena de 8 anos de reclusão. A condenação já transitou em 
julgado (a decisão sobre a condenação é definitiva). Na hipótese do crime de aborto, com o 
consentimento da gestante, deixar de ser considerado crime por força de uma lei que passe a 
vigorar a partir de 02 de fevereiro de 2014, assinale a alternativa correta no tocante à 
consequência dessa nova lei à condenação imposta ao indivíduo B.

a) A nova lei só irá gerar algum efeito sobre a condenação do indivíduo B se prever 
expressamente que se aplica a fatos anteriores.

b) A nova lei será aplicada para os fatos praticados pelo indivíduo B, contudo só fará cessar a 
execução persistindo os efeitos penais da sentença condenatória, tendo em vista que esta já 
havia transitado em julgado.

c) Não haverá consequência à condenação imposta ao indivíduo B visto que já houve o trânsito 
em julgado da condenação e a lei abolicionista deve respeito à coisa julgada.

d) A lei nova será aplicada para os fatos praticados pelo indivíduo B, cessando em virtude dela 
a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. 

2) (1,0 ponto) Suponha que na data de 03 de outubro de 2014, na cidade de Foz do Iguaçu, o 
indivíduo B efetuou dois disparos de arma de fogo contra a pessoa C, mas esta conseguiu fugir 
e veio a falecer depois de atravessar a fronteira com o Paraguai, na data de 09 de outubro de 
2014, em decorrência dos disparos de arma de fogo efetuados pelo indivíduo B na cidade de 
Foz do Iguaçu. Assinale a alternativa correta em relação ao lugar e tempo do crime praticado 
pelo indivíduo B, segundo disposições previstas no Código Penal.

a) Considera-se o lugar do crime aquele em que a pessoa C faleceu no Paraguai; e o tempo do 
crime o dia 09 de outubro de 2014.

b) Considera-se o lugar do crime tanto aquele em que ocorreram os disparos de arma de fogo 
na cidade de Foz do Iguaçu quanto o local em que a pessoa C faleceu no Paraguai; e o tempo 
do crime, o dia 09 de outubro de 2014.



c) Considera-se o lugar do crime tanto aquele em que ocorreram os disparos de arma de fogo 
na cidade de Foz do Iguaçu, quanto o local em que a pessoa C faleceu no Paraguai; e o tempo 
do crime, o dia 03 de outubro de 2014.

d) Considera-se o lugar do crime tanto aquele em que ocorreram os disparos de arma de fogo 
na cidade de Foz do Iguaçu quanto o local em que a pessoa C faleceu no Paraguai; e o tempo 
do crime, tanto o dia 03 quanto o dia 09 de outubro de 2014.

3) (1,0 ponto) Cabe ao legislador proteger os mais diferentes tipos de bens jurídicos, 
cominando as respectivas sanções, de acordo com a importância para a sociedade. Assim, 
haverá o ilícito administrativo, o civil, o penal, etc. Este último é o que interessa ao Direito 
Penal, justamente por proteger os bens jurídicos mais importantes (vida, liberdade, patrimônio, 
liberdade sexual, administração pública, etc.). Com base nessas noções preliminares, bem 
como nos princípios do direito penal, analise as proposições a seguir e assinale a alternativa 
correta.

I. O direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que a sua 
intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle, observando 
somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem juridicamente tutelado.

II. O princípio da insignificância se refere à tipicidade material, afastada quando ausente 
relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Sendo formalmente típica a 
conduta e relevante a lesão, aplica-se a norma penal, ao passo que, havendo somente a 
subsunção legal, desacompanhada da tipicidade material, deve ela ser afastada, pois que 
estará o fato atingido pela atipicidade.

III. Diante do plexo de direitos e garantias explicitados na Constituição, tem o legislador (e o 
juiz) também a obrigação de proteger os bens jurídicos de forma suficiente. Em outras 
palavras: é tão indesejado o excesso quanto à insuficiência da resposta do Estado punitivo. 
Nesse sentido, é o que dispõe o princípio da fragmentariedade. 

IV. Os princípios constitucionais atuam como garantias diretas e imediatas aos cidadãos. 
Nesse sentido, podemos destacar como princípios constitucionais explícitos os seguintes: 
legalidade, anterioridade, humanidade, igualdade, individualização da pena e 
proporcionalidade.

Está (ao) CORRETA(S):

a) Apenas uma proposição está correta.

b) Apenas duas proposições estão corretas.

c) Apenas três proposições estão corretas.

d) As quatro proposições estão corretas.

4) (0,5 ponto) O artigo 33 da Lei 11.343/06 (Lei Antidrogas) dispõe o seguinte: “Importar, 
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em 
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 



pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”. Analisando o 
dispositivo transcrito, pode-se perceber que nele não estão inseridas as espécies de drogas 
não autorizadas ou que se encontram em desacordo com determinação legal ou regulamentar.  
Dessa forma, é correto afirmar que se trata de uma norma penal:

a) em branco homogênea homovitelina.

b) em branco homogênea heterovitelina.

c) em branco em sentido estrito ou heteróloga. 

d) incompleta ou imperfeita.

5) (0,5 ponto) O nosso ordenamento jurídico, em algumas situações, pode apresentar um 
conflito entre normas, quando, para determinado fato, existirem duas ou mais normas que 
poderão “aparentemente incidir”. Para solucionar esse problema são usados princípios que 
conseguem obter a solução no caso concreto, afastando as normas incidentes e indicando as 
normas penais que verdadeiramente são aplicáveis à situação, afastando, assim, o bis in idem. 
Com base nessas informações preliminares, assinale a alternativa CORRETA.

a) De acordo com o princípio da subsidiariedade, na impossibilidade de aplicação da norma 
principal menos grave, aplica-se a norma subsidiária mais grave.

b) Há uma linha muito tênue acerca do princípio da subsidiariedade e o da consunção. No 
princípio da consunção são comparadas duas normas, diversamente do que ocorre com o 
princípio da subsidiariedade. 

c) O princípio da especialidade estabelece que a regra do tipo geral afasta a norma especial. É 
possível exemplificá-lo através da comparação entre os crimes de homicídio e infanticídio. 

d) Há uma linha muito tênue acerca do princípio da subsidiariedade e o da consunção. No 
primeiro, comparam-se as normas para saber qual é aplicável, enquanto que no 
segundo, comparam-se os fatos, verificando que o mais grave absorve todos os demais.

6) (1,0 ponto) Considere o que ocorreu após a entrada em vigor da Lei n.º 12.015/2009, que 
ao alterar o tratamento dos crimes sexuais no Código Penal, não promoveu a 
descriminalização do atentado violento ao pudor, mas apenas transferiu o comportamento que 
era típico no art. 214 para outro tipo penal. Nesse sentido, posicionou-se o STJ: “A alteração 
legislativa conferida pela Lei 12.015/2009 não descriminalizou a conduta prevista na antiga 
redação do art. 214 do Código Penal, mas apenas a deslocou para o art. 213 do Estatuto 
Repressivo, formando um tipo penal misto, com condutas alternativas (estupro e atentado 
violento ao pudor. (STJ, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 24/4/2014, T6 - SEXTA TURMA). Com base 
nessas informações, bem como no estudo sobre a sucessão de leis no tempo, informe qual o 
princípio foi aplicado na situação narrada, explicando ainda qual o papel desempenhado pela 
lei posterior na presente situação. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/818585/lei-12015-09
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10611881/artigo-214-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40


____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7) (1,0 ponto) Conhecer a classificação dos crimes é de extrema importância, pois podem 
influenciar, direta ou indiretamente, nas mais variadas questões dentro do direito penal, tais 
como: momento em que ocorre a consumação do crime, sujeito ativo, etc. Nesse sentido, 
levando em consideração a classificação dos crimes, explique a diferença entre crimes 
materiais e crimes formais.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8) (1,0 ponto) No âmbito jurídico, ementa é a síntese de uma decisão de Tribunal, composta 
por uma sequência de palavras-chave, ou de expressões que indicam o assunto do que foi 
julgado. Com base nessas informações, leia atentamente a ementa do julgado do Superior 
Tribunal de Justiça, para em seguida responder o que se pede: 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
AGENTE DE POLÍCIA. HOMICÍDIO. ATO DEMISSÓRIO ALICERÇADO 
EXCLUSIVAMENTE EM TIPO PENAL. DEMISSÃO ANTES DE RESPOSTA, EM 



DEFINITIVO, DA INSTÂNCIA PENAL. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO 
DA___________. DECISÃO ABSOLUTÓRIA NO JUÍZO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE 
FALTA RESIDUAL. COMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. 
O ilícito tomado como ensejador da aplicação da penalidade de demissão é 
notadamente dependente da efetiva ocorrência de uma infração penal, tipificada pelas 
leis penais. 2. Inobstante a independência das instâncias penal e administrativa, 
estando o ato demissório alicerçado exclusivamente em tipo penal, imprescindível 
é que haja provimento condenatório com trânsito em julgado para que a demissão 
seja efetivada, sob pena de patente infringência ao princípio da_____________.  3. 
O recorrente foi absolvido na esfera penal, perante o 1º Tribunal do Júri da Comarca de 
Recife, do crime de homicídio que lhe foi imputado, por estar amparado pela excludente 
da legítima defesa, hipótese na qual não há crime. Nesta hipótese, não havendo o 
recorrente incidido da prática de qualquer infração penal, forçoso que se reconheça a 
não incidência do mesmo na transgressão disciplinar, vez que esta requer, para sua 
materialização, a efetiva prática de uma infração penal. (STJ - RMS: 14405 PE 
2002/0013169-8, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 18/06/2013, T6 - 
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013).

Conforme visto, o agente de polícia teve sua demissão na esfera administrativa 
fundamentada exclusivamente em tipo penal (homicídio), antes que ocorresse uma resposta 
definitiva na esfera penal, configurando patente violação a um dos princípios penais estudados. 
Explique qual é o referido princípio, indicando ainda o seu fundamento legal.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Boa prova!



Curso de DIREITO
Formulário de Prova Valor: 7,0

Disciplina: Direito Penal I Data: 25/09/17
Professor(a): Talita Neri Turma: 2.ºA

Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 

tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 

Obs: A prova é individual, sendo permita a consulta apenas ao Código. Questões respondidas a lápis não serão 
avaliadas e as questões objetivas rasuradas ou com mais de uma resposta serão consideradas como erradas. 
Nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. As questões discursivas devem 
ser respondidas no espaço (linhas) delimitado para cada questão.

1) (1,0 ponto) Suponha que um indivíduo B tenha provocado um crime de aborto com o 
consentimento da gestante, em 01 de janeiro de 2010, e foi condenado, em 22 de fevereiro de 
2013, pela prática de tal crime à pena de 8 anos de reclusão. A condenação já transitou em 
julgado (a decisão sobre a condenação é definitiva). Na hipótese do crime de aborto, com o 
consentimento da gestante, deixar de ser considerado crime por força de uma lei que passe a 
vigorar a partir de 02 de fevereiro de 2014, assinale a alternativa correta no tocante à 
consequência dessa nova lei à condenação imposta ao indivíduo B.

a) A nova lei só irá gerar algum efeito sobre a condenação do indivíduo B se prever 
expressamente que se aplica a fatos anteriores.

b) A nova lei será aplicada para os fatos praticados pelo indivíduo B, contudo só fará cessar a 
execução persistindo os efeitos penais da sentença condenatória, tendo em vista que esta já 
havia transitado em julgado.

c) Não haverá consequência à condenação imposta ao indivíduo B visto que já houve o trânsito 
em julgado da condenação e a lei abolicionista deve respeito à coisa julgada.

d) A lei nova será aplicada para os fatos praticados pelo indivíduo B, cessando em virtude dela 
a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. 

Gabarito: “d”

2) (1,0 ponto) Suponha que na data de 03 de outubro de 2014, na cidade de Foz do Iguaçu, o 
indivíduo B efetuou dois disparos de arma de fogo contra a pessoa C, mas esta conseguiu fugir 
e veio a falecer depois de atravessar a fronteira com o Paraguai, na data de 09 de outubro de 
2014, em decorrência dos disparos de arma de fogo efetuados pelo indivíduo B na cidade de 
Foz do Iguaçu. Assinale a alternativa correta em relação ao lugar e tempo do crime praticado 
pelo indivíduo B, segundo disposições previstas no Código Penal.

a) Considera-se o lugar do crime aquele em que a pessoa C faleceu no Paraguai; e o tempo do 
crime o dia 09 de outubro de 2014.

b) Considera-se o lugar do crime tanto aquele em que ocorreram os disparos de arma de fogo 
na cidade de Foz do Iguaçu quanto o local em que a pessoa C faleceu no Paraguai; e o tempo 
do crime, o dia 09 de outubro de 2014.



c) Considera-se o lugar do crime tanto aquele em que ocorreram os disparos de arma de fogo 
na cidade de Foz do Iguaçu, quanto o local em que a pessoa C faleceu no Paraguai; e o tempo 
do crime, o dia 03 de outubro de 2014.

d) Considera-se o lugar do crime tanto aquele em que ocorreram os disparos de arma de fogo 
na cidade de Foz do Iguaçu quanto o local em que a pessoa C faleceu no Paraguai; e o tempo 
do crime, tanto o dia 03 quanto o dia 09 de outubro de 2014.

Gabarito: c

3) (1,0 ponto) Cabe ao legislador proteger os mais diferentes tipos de bens jurídicos, 
cominando as respectivas sanções, de acordo com a importância para a sociedade. Assim, 
haverá o ilícito administrativo, o civil, o penal, etc. Este último é o que interessa ao Direito 
Penal, justamente por proteger os bens jurídicos mais importantes (vida, liberdade, patrimônio, 
liberdade sexual, administração pública, etc.). Com base nessas noções preliminares, bem 
como nos princípios do direito penal, analise as proposições a seguir e assinale a alternativa 
correta.

I. O direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que a sua 
intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle, observando 
somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem juridicamente tutelado.

II. O princípio da insignificância se refere à tipicidade material, afastada quando ausente 
relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Sendo formalmente típica a 
conduta e relevante a lesão, aplica-se a norma penal, ao passo que, havendo somente a 
subsunção legal, desacompanhada da tipicidade material, deve ela ser afastada, pois que 
estará o fato atingido pela atipicidade.

III. Diante do plexo de direitos e garantias explicitados na Constituição, tem o legislador (e o 
juiz) também a obrigação de proteger os bens jurídicos de forma suficiente. Em outras 
palavras: é tão indesejado o excesso quanto à insuficiência da resposta do Estado punitivo. 
Nesse sentido, é o que dispõe o princípio da fragmentariedade. 

IV. Os princípios constitucionais atuam como garantias diretas e imediatas aos cidadãos. 
Nesse sentido, podemos destacar como princípios constitucionais explícitos os seguintes: 
legalidade, anterioridade, humanidade, igualdade, individualização da pena e 
proporcionalidade.

Está (ao) CORRETA(S):

a) Apenas uma proposição está correta.

b) Apenas duas proposições estão corretas.

c) Apenas três proposições estão corretas.

d) As quatro proposições estão corretas.

Gabarito: “b”

4) (0,5 ponto) O artigo 33 da Lei 11.343/06 (Lei Antidrogas) dispõe o seguinte: “Importar, 
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em 
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 



fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”. Analisando o 
dispositivo transcrito, pode-se perceber que nele não estão inseridas as espécies de drogas 
não autorizadas ou que se encontram em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Dessa forma, é correto afirmar que se trata de uma norma penal:

a) em branco homogênea homovitelina.

b) em branco homogênea heterovitelina.

c) em branco em sentido estrito ou heteróloga. 

d) incompleta ou imperfeita.

Gabarito: “c”

5) (0,5 ponto) O nosso ordenamento jurídico, em algumas situações, pode apresentar um 
conflito entre normas, quando, para determinado fato, existirem duas ou mais normas que 
poderão “aparentemente incidir”. Para solucionar esse problema são usados princípios que 
conseguem obter a solução no caso concreto, afastando as normas incidentes e indicando as 
normas penais que verdadeiramente são aplicáveis à situação, afastando, assim, o bis in idem. 
Com base nessas informações preliminares, assinale a alternativa CORRETA.

a) De acordo com o princípio da subsidiariedade, na impossibilidade de aplicação da norma 
principal menos grave, aplica-se a norma subsidiária mais grave.

b) Há uma linha muito tênue acerca do princípio da subsidiariedade e o da consunção. No 
princípio da consunção são comparadas duas normas, diversamente do que ocorre com o 
princípio da subsidiariedade. 

c) O princípio da especialidade estabelece que a regra do tipo geral afasta a norma especial. É 
possível exemplificá-lo através da comparação entre os crimes de homicídio e infanticídio. 

d) Há uma linha muito tênue acerca do princípio da subsidiariedade e o da consunção. No 
primeiro, comparam-se as normas para saber qual é aplicável, enquanto que no 
segundo, comparam-se os fatos, verificando que o mais grave absorve todos os demais.

Gabarito: “d”

6) (1,0 ponto) Considere o que ocorreu após a entrada em vigor da Lei n.º 12.015/2009, que 
ao alterar o tratamento dos crimes sexuais no Código Penal, não promoveu a 
descriminalização do atentado violento ao pudor, mas apenas transferiu o comportamento que 
era típico no art. 214 para outro tipo penal. Nesse sentido, posicionou-se o STJ: “A alteração 
legislativa conferida pela Lei 12.015/2009 não descriminalizou a conduta prevista na antiga 
redação do art. 214 do Código Penal, mas apenas a deslocou para o art. 213 do Estatuto 
Repressivo, formando um tipo penal misto, com condutas alternativas (estupro e atentado 
violento ao pudor. (STJ, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 24/4/2014, T6 - SEXTA TURMA). Com base 
nessas informações, bem como no estudo sobre a sucessão de leis no tempo, informe qual o 
princípio foi aplicado na situação narrada, explicando ainda qual o papel desempenhado pela 
lei posterior na presente situação. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/818585/lei-12015-09
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10611881/artigo-214-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40


____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Resposta padrão: Ocorreu, no caso, a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica, 
considerando que a nova Lei inseriu a mesma conduta em outro artigo (213). A lei posterior, 
portanto, apenas promoveu a migração do conteúdo criminoso para outro tipo penal.

7) (1,0 ponto) Conhecer a classificação dos crimes é de extrema importância, pois podem 
influenciar, direta ou indiretamente, nas mais variadas questões dentro do direito penal, tais 
como: momento em que ocorre a consumação do crime, sujeito ativo, etc. Nesse sentido, 
levando em consideração a classificação dos crimes, explique a diferença entre crimes 
materiais e crimes formais.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Resposta padrão: Nos crimes materiais o tipo penal aloja em seu interior uma conduta e 
resultado naturalístico, sendo a ocorrência deste ultimo necessária para a consumação do 
crime. É o caso do homicídio, a conduta é matar alguém e o resultado naturalístico ocorre com 
o falecimento da vítima, operando-se a consumação apenas com a morte. Nos crimes formais 
o tipo penal contém conduta e resultado naturalístico, mas este ultimo é desnecessário para a 
consumação. Embora possa se produzir o resultado naturalístico, o crime estará consumado 
com a mera prática da conduta: Ex.: extorsão. 

8) (1,0 ponto) No âmbito jurídico, ementa é a síntese de uma decisão de Tribunal, composta 
por uma sequência de palavras-chave, ou de expressões que indicam o assunto do que foi 
julgado. Com base nessas informações, leia atentamente a ementa do julgado do Superior 
Tribunal de Justiça, para em seguida responder o que se pede: 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
AGENTE DE POLÍCIA. HOMICÍDIO. ATO DEMISSÓRIO ALICERÇADO 
EXCLUSIVAMENTE EM TIPO PENAL. DEMISSÃO ANTES DE RESPOSTA, EM 



DEFINITIVO, DA INSTÂNCIA PENAL. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO 
DA___________. DECISÃO ABSOLUTÓRIA NO JUÍZO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE 
FALTA RESIDUAL. COMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. 
O ilícito tomado como ensejador da aplicação da penalidade de demissão é 
notadamente dependente da efetiva ocorrência de uma infração penal, tipificada pelas 
leis penais. 2. Inobstante a independência das instâncias penal e administrativa, 
estando o ato demissório alicerçado exclusivamente em tipo penal, imprescindível 
é que haja provimento condenatório com trânsito em julgado para que a demissão 
seja efetivada, sob pena de patente infringência ao princípio da_____________.  3. 
O recorrente foi absolvido na esfera penal, perante o 1º Tribunal do Júri da Comarca de 
Recife, do crime de homicídio que lhe foi imputado, por estar amparado pela excludente 
da legítima defesa, hipótese na qual não há crime. Nesta hipótese, não havendo o 
recorrente incidido da prática de qualquer infração penal, forçoso que se reconheça a 
não incidência do mesmo na transgressão disciplinar, vez que esta requer, para sua 
materialização, a efetiva prática de uma infração penal. (STJ - RMS: 14405 PE 
2002/0013169-8, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 18/06/2013, T6 - 
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013).

Conforme visto, o agente de polícia teve sua demissão na esfera administrativa 
fundamentada exclusivamente em tipo penal (homicídio), antes que ocorresse uma resposta 
definitiva na esfera penal, configurando patente violação a um dos princípios penais estudados. 
Explique qual é o referido princípio, indicando ainda o seu fundamento legal.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Padrão resposta: Trata-se do princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5.º, LVII da 
Constituição Federal, que determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória.

Boa prova!



Curso de DIREITO
Formulário de Prova Valor: 7,0

Disciplina: Direito Penal I Data: 25/09/17
Professor(a): Talita Neri C. de Oliveira Turma:  2.ºA

Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 

tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 

Obs: A prova é individual, sendo permita a consulta apenas ao Código. Questões respondidas a lápis não serão 
avaliadas e as questões objetivas rasuradas ou com mais de uma resposta serão consideradas como erradas. 
Nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. As questões discursivas devem 
ser respondidas no espaço (linhas) delimitado para cada questão.

1) (1,0 ponto) Suponha que um indivíduo B tenha provocado um crime de aborto com o 
consentimento da gestante, em 01 de janeiro de 2010, e foi condenado, em 22 de fevereiro de 
2013, pela prática de tal crime à pena de 8 anos de reclusão. A condenação já transitou em 
julgado (a decisão sobre a condenação é definitiva). Na hipótese do crime de aborto, com o 
consentimento da gestante, deixar de ser considerado crime por força de uma lei que passe a 
vigorar a partir de 02 de fevereiro de 2014, assinale a alternativa correta no tocante à 
consequência dessa nova lei à condenação imposta ao indivíduo B.

a) A nova lei só irá gerar algum efeito sobre a condenação do indivíduo B se prever 
expressamente que se aplica a fatos anteriores.

b) A lei nova será aplicada para os fatos praticados pelo indivíduo B, cessando em virtude dela 
a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. 

c) Não haverá consequência à condenação imposta ao indivíduo B visto que já houve o trânsito 
em julgado da condenação e a lei abolicionista deve respeito à coisa julgada.

d) A nova lei será aplicada para os fatos praticados pelo indivíduo B, contudo só fará cessar a 
execução persistindo os efeitos penais da sentença condenatória, tendo em vista que esta já 
havia transitado em julgado.

2) (1,0 ponto) Suponha que na data de 03 de outubro de 2014, na cidade de Foz do Iguaçu, o 
indivíduo B efetuou dois disparos de arma de fogo contra a pessoa C, mas esta conseguiu fugir 
e veio a falecer depois de atravessar a fronteira com o Paraguai, na data de 09 de outubro de 
2014, em decorrência dos disparos de arma de fogo efetuados pelo indivíduo B na cidade de 
Foz do Iguaçu. Assinale a alternativa correta em relação ao lugar e tempo do crime praticado 
pelo indivíduo B, segundo disposições previstas no Código Penal.

a) Considera-se o lugar do crime aquele em que a pessoa C faleceu no Paraguai; e o tempo do 
crime o dia 09 de outubro de 2014.

b) Considera-se o lugar do crime tanto aquele em que ocorreram os disparos de arma de fogo 
na cidade de Foz do Iguaçu quanto o local em que a pessoa C faleceu no Paraguai; e o tempo 
do crime, o dia 09 de outubro de 2014.



c) Considera-se o lugar do crime tanto aquele em que ocorreram os disparos de arma de fogo 
na cidade de Foz do Iguaçu quanto o local em que a pessoa C faleceu no Paraguai; e o tempo 
do crime, tanto o dia 03 quanto o dia 09 de outubro de 2014.

d) Considera-se o lugar do crime tanto aquele em que ocorreram os disparos de arma de fogo 
na cidade de Foz do Iguaçu, quanto o local em que a pessoa C faleceu no Paraguai; e o tempo 
do crime, o dia 03 de outubro de 2014.

3) (1,0 ponto) Cabe ao legislador proteger os mais diferentes tipos de bens jurídicos, 
cominando as respectivas sanções, de acordo com a importância para a sociedade. Assim, 
haverá o ilícito administrativo, o civil, o penal, etc. Este último é o que interessa ao Direito 
Penal, justamente por proteger os bens jurídicos mais importantes (vida, liberdade, patrimônio, 
liberdade sexual, administração pública, etc.). Com base nessas noções preliminares, bem 
como nos princípios do direito penal, analise as proposições a seguir e assinale a alternativa 
correta.

I. O direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que a sua 
intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle, observando 
somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem juridicamente tutelado.

II. O princípio da insignificância se refere à tipicidade material, afastada quando ausente 
relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Sendo formalmente típica a 
conduta e relevante a lesão, aplica-se a norma penal, ao passo que, havendo somente a 
subsunção legal, desacompanhada da tipicidade material, deve ela ser afastada, pois que 
estará o fato atingido pela atipicidade.

III. Diante do plexo de direitos e garantias explicitados na Constituição, tem o legislador (e o 
juiz) também a obrigação de proteger os bens jurídicos de forma suficiente. Em outras 
palavras: é tão indesejado o excesso quanto à insuficiência da resposta do Estado punitivo. 
Nesse sentido, é o que dispõe o princípio da fragmentariedade. 

IV. Os princípios constitucionais atuam como garantias diretas e imediatas aos cidadãos. 
Nesse sentido, podemos destacar como princípios constitucionais explícitos os seguintes: 
legalidade, anterioridade, humanidade, igualdade, individualização da pena e 
proporcionalidade.

Está (ao) CORRETA(S):

a) As quatro proposições estão corretas.

b) Apenas três proposições estão corretas.

c) Apenas duas proposições estão corretas.

d) Apenas uma proposição está correta.

 
4) (0,5 ponto) O artigo 33 da Lei 11.343/06 (Lei Antidrogas) dispõe o seguinte: “Importar, 
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em 
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”. Analisando o 



dispositivo transcrito, pode-se perceber que nele não estão inseridas as espécies de drogas 
não autorizadas ou que se encontram em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Dessa forma, é correto afirmar que se trata de uma norma penal:

a) em branco homogênea homovitelina.

b) em branco homogênea heterovitelina.

c) incompleta ou imperfeita.

d) em branco em sentido estrito ou heteróloga.

5) (0,5 ponto) O nosso ordenamento jurídico, em algumas situações, pode apresentar um 
conflito entre normas, quando, para determinado fato, existirem duas ou mais normas que 
poderão “aparentemente incidir”. Para solucionar esse problema são usados princípios que 
conseguem obter a solução no caso concreto, afastando as normas incidentes e indicando as 
normas penais que verdadeiramente são aplicáveis à situação, afastando, assim, o bis in idem. 
Com base nessas informações preliminares, assinale a alternativa CORRETA.

a) De acordo com o princípio da subsidiariedade, na impossibilidade de aplicação da norma 
principal menos grave, aplica-se a norma subsidiária mais grave.

b) Há uma linha muito tênue acerca do princípio da subsidiariedade e o da consunção. No 
primeiro, comparam-se as normas para saber qual é aplicável, enquanto que no 
segundo, comparam-se os fatos, verificando que o mais grave absorve todos os demais.

c) O princípio da especialidade estabelece que a regra do tipo geral afasta a norma especial. É 
possível exemplificá-lo através da comparação entre os crimes de homicídio e infanticídio. 

d) Há uma linha muito tênue acerca do princípio da subsidiariedade e o da consunção. No 
princípio da consunção são comparadas duas normas, diversamente do que ocorre com o 
princípio da subsidiariedade.

6) (1,0 ponto) Considere o que ocorreu após a entrada em vigor da Lei n.º 12.015/2009, que 
ao alterar o tratamento dos crimes sexuais no Código Penal, não promoveu a 
descriminalização do atentado violento ao pudor, mas apenas transferiu o comportamento que 
era típico no art. 214 para outro tipo penal. Nesse sentido, posicionou-se o STJ: “A alteração 
legislativa conferida pela Lei 12.015/2009 não descriminalizou a conduta prevista na antiga 
redação do art. 214 do Código Penal, mas apenas a deslocou para o art. 213 do Estatuto 
Repressivo, formando um tipo penal misto, com condutas alternativas (estupro e atentado 
violento ao pudor. (STJ, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 24/4/2014, T6 - SEXTA TURMA). Com base 
nessas informações, bem como no estudo sobre a sucessão de leis no tempo, informe qual o 
princípio foi aplicado na situação narrada, explicando ainda qual o papel desempenhado pela 
lei posterior na presente situação. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/818585/lei-12015-09
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10611881/artigo-214-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40


____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7) (1,0 ponto) Conhecer a classificação dos crimes é de extrema importância, pois podem 
influenciar, direta ou indiretamente, nas mais variadas questões dentro do direito penal, tais 
como: momento em que ocorre a consumação do crime, sujeito ativo, etc. Nesse sentido, 
levando em consideração a classificação dos crimes, explique a diferença entre crimes 
materiais e crimes formais.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8) (1,0 ponto) No âmbito jurídico, ementa é a síntese de uma decisão de Tribunal, composta 
por uma sequência de palavras-chave, ou de expressões que indicam o assunto do que foi 
julgado. Com base nessas informações, leia atentamente a ementa do julgado do Superior 
Tribunal de Justiça, para em seguida responder o que se pede: 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
AGENTE DE POLÍCIA. HOMICÍDIO. ATO DEMISSÓRIO ALICERÇADO 
EXCLUSIVAMENTE EM TIPO PENAL. DEMISSÃO ANTES DE RESPOSTA, EM 



DEFINITIVO, DA INSTÂNCIA PENAL. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO 
DA___________. DECISÃO ABSOLUTÓRIA NO JUÍZO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE 
FALTA RESIDUAL. COMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. 
O ilícito tomado como ensejador da aplicação da penalidade de demissão é 
notadamente dependente da efetiva ocorrência de uma infração penal, tipificada pelas 
leis penais. 2. Inobstante a independência das instâncias penal e administrativa, 
estando o ato demissório alicerçado exclusivamente em tipo penal, imprescindível 
é que haja provimento condenatório com trânsito em julgado para que a demissão 
seja efetivada, sob pena de patente infringência ao princípio da_____________.  3. 
O recorrente foi absolvido na esfera penal, perante o 1º Tribunal do Júri da Comarca de 
Recife, do crime de homicídio que lhe foi imputado, por estar amparado pela excludente 
da legítima defesa, hipótese na qual não há crime. Nesta hipótese, não havendo o 
recorrente incidido da prática de qualquer infração penal, forçoso que se reconheça a 
não incidência do mesmo na transgressão disciplinar, vez que esta requer, para sua 
materialização, a efetiva prática de uma infração penal. (STJ - RMS: 14405 PE 
2002/0013169-8, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 18/06/2013, T6 - 
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013).

Conforme visto, o agente de polícia teve sua demissão na esfera administrativa 
fundamentada exclusivamente em tipo penal (homicídio), antes que ocorresse uma resposta 
definitiva na esfera penal, configurando patente violação a um dos princípios penais estudados. 
Explique qual é o referido princípio, indicando ainda o seu fundamento legal.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Boa prova!



Curso de DIREITO
Formulário de Prova Valor: 7,0

Disciplina: Direito Penal I Data: 25/09/17
Professor(a): Talita Neri C. de Oliveira Turma:  2.ºA

Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 

tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 

Obs: A prova é individual, sendo permita a consulta apenas ao Código. Questões respondidas a lápis não serão 
avaliadas e as questões objetivas rasuradas ou com mais de uma resposta serão consideradas como erradas. 
Nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. As questões discursivas devem 
ser respondidas no espaço (linhas) delimitado para cada questão.

1) (1,0 ponto) Suponha que um indivíduo B tenha provocado um crime de aborto com o 
consentimento da gestante, em 01 de janeiro de 2010, e foi condenado, em 22 de fevereiro de 
2013, pela prática de tal crime à pena de 8 anos de reclusão. A condenação já transitou em 
julgado (a decisão sobre a condenação é definitiva). Na hipótese do crime de aborto, com o 
consentimento da gestante, deixar de ser considerado crime por força de uma lei que passe a 
vigorar a partir de 02 de fevereiro de 2014, assinale a alternativa correta no tocante à 
consequência dessa nova lei à condenação imposta ao indivíduo B.

a) A nova lei só irá gerar algum efeito sobre a condenação do indivíduo B se prever 
expressamente que se aplica a fatos anteriores.

b) A lei nova será aplicada para os fatos praticados pelo indivíduo B, cessando em virtude dela 
a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. 

c) Não haverá consequência à condenação imposta ao indivíduo B visto que já houve o trânsito 
em julgado da condenação e a lei abolicionista deve respeito à coisa julgada.

d) A nova lei será aplicada para os fatos praticados pelo indivíduo B, contudo só fará cessar a 
execução persistindo os efeitos penais da sentença condenatória, tendo em vista que esta já 
havia transitado em julgado.

Gabarito: “b”

2) (1,0 ponto) Suponha que na data de 03 de outubro de 2014, na cidade de Foz do Iguaçu, o 
indivíduo B efetuou dois disparos de arma de fogo contra a pessoa C, mas esta conseguiu fugir 
e veio a falecer depois de atravessar a fronteira com o Paraguai, na data de 09 de outubro de 
2014, em decorrência dos disparos de arma de fogo efetuados pelo indivíduo B na cidade de 
Foz do Iguaçu. Assinale a alternativa correta em relação ao lugar e tempo do crime praticado 
pelo indivíduo B, segundo disposições previstas no Código Penal.

a) Considera-se o lugar do crime aquele em que a pessoa C faleceu no Paraguai; e o tempo do 
crime o dia 09 de outubro de 2014.

b) Considera-se o lugar do crime tanto aquele em que ocorreram os disparos de arma de fogo 
na cidade de Foz do Iguaçu quanto o local em que a pessoa C faleceu no Paraguai; e o tempo 
do crime, o dia 09 de outubro de 2014.



c) Considera-se o lugar do crime tanto aquele em que ocorreram os disparos de arma de fogo 
na cidade de Foz do Iguaçu quanto o local em que a pessoa C faleceu no Paraguai; e o tempo 
do crime, tanto o dia 03 quanto o dia 09 de outubro de 2014.

d) Considera-se o lugar do crime tanto aquele em que ocorreram os disparos de arma de fogo 
na cidade de Foz do Iguaçu, quanto o local em que a pessoa C faleceu no Paraguai; e o tempo 
do crime, o dia 03 de outubro de 2014.

Gabarito: “d”

3) (1,0 ponto) Cabe ao legislador proteger os mais diferentes tipos de bens jurídicos, 
cominando as respectivas sanções, de acordo com a importância para a sociedade. Assim, 
haverá o ilícito administrativo, o civil, o penal, etc. Este último é o que interessa ao Direito 
Penal, justamente por proteger os bens jurídicos mais importantes (vida, liberdade, patrimônio, 
liberdade sexual, administração pública, etc.). Com base nessas noções preliminares, bem 
como nos princípios do direito penal, analise as proposições a seguir e assinale a alternativa 
correta.

I. O direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que a sua 
intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle, observando 
somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem juridicamente tutelado.

II. O princípio da insignificância se refere à tipicidade material, afastada quando ausente 
relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Sendo formalmente típica a 
conduta e relevante a lesão, aplica-se a norma penal, ao passo que, havendo somente a 
subsunção legal, desacompanhada da tipicidade material, deve ela ser afastada, pois que 
estará o fato atingido pela atipicidade.

III. Diante do plexo de direitos e garantias explicitados na Constituição, tem o legislador (e o 
juiz) também a obrigação de proteger os bens jurídicos de forma suficiente. Em outras 
palavras: é tão indesejado o excesso quanto à insuficiência da resposta do Estado punitivo. 
Nesse sentido, é o que dispõe o princípio da fragmentariedade. 

IV. Os princípios constitucionais atuam como garantias diretas e imediatas aos cidadãos. 
Nesse sentido, podemos destacar como princípios constitucionais explícitos os seguintes: 
legalidade, anterioridade, humanidade, igualdade, individualização da pena e 
proporcionalidade.

Está (ao) CORRETA(S):

a) As quatro proposições estão corretas.

b) Apenas três proposições estão corretas.

c) Apenas duas proposições estão corretas.

d) Apenas uma proposição está correta.
 
Gabarito: “c”

4) (0,5 ponto) O artigo 33 da Lei 11.343/06 (Lei Antidrogas) dispõe o seguinte: “Importar, 
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em 
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 



determinação legal ou regulamentar. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”. Analisando o 
dispositivo transcrito, pode-se perceber que nele não estão inseridas as espécies de drogas 
não autorizadas ou que se encontram em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Dessa forma, é correto afirmar que se trata de uma norma penal:

a) em branco homogênea homovitelina.

b) em branco homogênea heterovitelina.

c) incompleta ou imperfeita.

d) em branco em sentido estrito ou heteróloga.

Gabarito: “d”

5) (0,5 ponto) O nosso ordenamento jurídico, em algumas situações, pode apresentar um 
conflito entre normas, quando, para determinado fato, existirem duas ou mais normas que 
poderão “aparentemente incidir”. Para solucionar esse problema são usados princípios que 
conseguem obter a solução no caso concreto, afastando as normas incidentes e indicando as 
normas penais que verdadeiramente são aplicáveis à situação, afastando, assim, o bis in idem. 
Com base nessas informações preliminares, assinale a alternativa CORRETA.

a) De acordo com o princípio da subsidiariedade, na impossibilidade de aplicação da norma 
principal menos grave, aplica-se a norma subsidiária mais grave.

b) Há uma linha muito tênue acerca do princípio da subsidiariedade e o da consunção. No 
primeiro, comparam-se as normas para saber qual é aplicável, enquanto que no 
segundo, comparam-se os fatos, verificando que o mais grave absorve todos os demais.

c) O princípio da especialidade estabelece que a regra do tipo geral afasta a norma especial. É 
possível exemplificá-lo através da comparação entre os crimes de homicídio e infanticídio. 

d) Há uma linha muito tênue acerca do princípio da subsidiariedade e o da consunção. No 
princípio da consunção são comparadas duas normas, diversamente do que ocorre com o 
princípio da subsidiariedade.

Gabarito: “b”

6) (1,0 ponto) Considere o que ocorreu após a entrada em vigor da Lei n.º 12.015/2009, que 
ao alterar o tratamento dos crimes sexuais no Código Penal, não promoveu a 
descriminalização do atentado violento ao pudor, mas apenas transferiu o comportamento que 
era típico no art. 214 para outro tipo penal. Nesse sentido, posicionou-se o STJ: “A alteração 
legislativa conferida pela Lei 12.015/2009 não descriminalizou a conduta prevista na antiga 
redação do art. 214 do Código Penal, mas apenas a deslocou para o art. 213 do Estatuto 
Repressivo, formando um tipo penal misto, com condutas alternativas (estupro e atentado 
violento ao pudor. (STJ, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 24/4/2014, T6 - SEXTA TURMA). Com base 
nessas informações, bem como no estudo sobre a sucessão de leis no tempo, informe qual o 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/818585/lei-12015-09
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princípio foi aplicado na situação narrada, explicando ainda qual o papel desempenhado pela 
lei posterior na presente situação. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Resposta padrão: Ocorreu, no caso, a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica, 
considerando que a nova Lei inseriu a mesma conduta em outro artigo (213). A lei posterior, 
portanto, apenas promoveu a migração do conteúdo criminoso para outro tipo penal.

7) (1,0 ponto) Conhecer a classificação dos crimes é de extrema importância, pois podem 
influenciar, direta ou indiretamente, nas mais variadas questões dentro do direito penal, tais 
como: momento em que ocorre a consumação do crime, sujeito ativo, etc. Nesse sentido, 
levando em consideração a classificação dos crimes, explique a diferença entre crimes 
materiais e crimes formais.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Resposta padrão: Nos crimes materiais o tipo penal aloja em seu interior uma conduta e 
resultado naturalístico, sendo a ocorrência deste ultimo necessária para a consumação do 
crime. É o caso do homicídio, a conduta é matar alguém e o resultado naturalístico ocorre com 
o falecimento da vítima, operando-se a consumação apenas com a morte. Nos crimes formais 
o tipo penal contém conduta e resultado naturalístico, mas este ultimo é desnecessário para a 
consumação. Embora possa se produzir o resultado naturalístico, o crime estará consumado 
com a mera prática da conduta: Ex.: extorsão. 

8) (1,0 ponto) No âmbito jurídico, ementa é a síntese de uma decisão de Tribunal, composta 
por uma sequência de palavras-chave, ou de expressões que indicam o assunto do que foi 
julgado. Com base nessas informações, leia atentamente a ementa do julgado do Superior 
Tribunal de Justiça, para em seguida responder o que se pede: 



EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
AGENTE DE POLÍCIA. HOMICÍDIO. ATO DEMISSÓRIO ALICERÇADO 
EXCLUSIVAMENTE EM TIPO PENAL. DEMISSÃO ANTES DE RESPOSTA, EM 
DEFINITIVO, DA INSTÂNCIA PENAL. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO 
DA___________. DECISÃO ABSOLUTÓRIA NO JUÍZO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE 
FALTA RESIDUAL. COMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. 
O ilícito tomado como ensejador da aplicação da penalidade de demissão é 
notadamente dependente da efetiva ocorrência de uma infração penal, tipificada pelas 
leis penais. 2. Inobstante a independência das instâncias penal e administrativa, 
estando o ato demissório alicerçado exclusivamente em tipo penal, imprescindível 
é que haja provimento condenatório com trânsito em julgado para que a demissão 
seja efetivada, sob pena de patente infringência ao princípio da_____________.  3. 
O recorrente foi absolvido na esfera penal, perante o 1º Tribunal do Júri da Comarca de 
Recife, do crime de homicídio que lhe foi imputado, por estar amparado pela excludente 
da legítima defesa, hipótese na qual não há crime. Nesta hipótese, não havendo o 
recorrente incidido da prática de qualquer infração penal, forçoso que se reconheça a 
não incidência do mesmo na transgressão disciplinar, vez que esta requer, para sua 
materialização, a efetiva prática de uma infração penal. (STJ - RMS: 14405 PE 
2002/0013169-8, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 18/06/2013, T6 - 
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013).

Conforme visto, o agente de polícia teve sua demissão na esfera administrativa 
fundamentada exclusivamente em tipo penal (homicídio), antes que ocorresse uma resposta 
definitiva na esfera penal, configurando patente violação a um dos princípios penais estudados. 
Explique qual é o referido princípio, indicando ainda o seu fundamento legal.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Padrão resposta: Trata-se do princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5.º, LVII da 
Constituição Federal, que determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória.

Boa prova!



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 07 pts 

Disciplina: Sociologia e Antropologia Data: 27/09/17 

Professor(a): FLÁVIA G. F. MARIANO  Turma: 2º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

 
Questão 1 (valor 0,5 pt) 
 
O surgimento da Antropologia enquanto ciência propiciou a formulação de novos conceitos e posturas com relação ao 
entendimento de povos então considerados exóticos. Os primeiros antropólogos, evolucionistas, recorriam a 
explicações etnocêntricas sobre as diferenças entre culturas; esta concepção foi sendo alterada com a afirmação das 
ideias dos antropólogos funcionalistas e a prática de trabalho de campo por eles desenvolvida. 
 
Sobre o projeto antropológico moderno, podemos afirmar que: 
 
A) a antropologia foi fundada com intuito de demonstrar que o comportamento e as crenças de outras culturas não 
podem ser avaliados com base em nosso referencial de valores como absoluto. 

B) a necessidade de se conhecer melhor culturas consideradas exóticas partiu da necessidade moderna em 
fortalecer a legitimidade de culturas tradicionais, com fim a legitimar a própria tradicionalidade na Europa.   

C) partindo da necessidade moderna de uma explicação racional e lógica acerca dos fenômenos humanos e de sua 
origem, acabou por inicialmente fortalecer o processo colonizador europeu no domínio sobre outros povos 

D) as ideias do “bom selvagem e o mau civilizado” e do “mau selvagem e o bom civilizado” expressam uma noção de 
generalidade humana, sobrepondo as hierarquizações do darwinismo social.  

 
Questão 2 (valor 0,5 pt) 

Sobre a relação entre a revolução industrial e o surgimento da sociologia como ciência da sociedade, assinale o 
que for correto. 

A) A consolidação do modelo econômico baseado na indústria e na racionalidade moderna conduziu a uma nova 
realidade sócio-histórica, que acabou se constituindo em laboratório para o trabalho de intelectuais interessados 
no estudo das novas problemáticas sociais.  

B) A migração de grandes contingentes populacionais do campo para as cidades e o fortalecimento das 
instituições sociais coletivas gerou uma série de problemas modernos, que passaram a demandar investigações 
visando à sua resolução ou minimização.  

C) Os primeiros intelectuais interessados no estudo dos fenômenos provocados pela revolução industrial 
compartilhavam uma perspectiva subjetivista sobre o método de estudo dos efeitos do desenvolvimento 
econômico baseado no modelo capitalista. 

D) Os conflitos entre capital e trabalho, potencializados pela concentração dos operários nas fábricas, foram tema 
de pesquisa dos precursores da sociologia, que postularam a ciência da sociedade com fim a superar as 
condições modernas emergidas.     

 

Questão 3 (valor 0,5 pt) 

A Sociologia surge no século XIX, momento marcado por uma intensa crise social na Europa. Émile Durkheim não 
deixou de ser influenciado por esse contexto. Nesse sentido, um dos seus objetivos era fazer da Sociologia uma 
disciplina científica capaz de criar repostas aos desafios enfrentados pela sociedade moderna. Entre os desafios, 
colocava-se a crescente contradição entre capital e trabalho, entendida pelo autor como um exemplo dos efeitos 
de um estado de anomia que se caracterizaria: 
 



 

A) pela excessiva regulamentação estatal sobre as atividades econômicas.    

B) pela intensificação dos laços de solidariedade mecânica no interior das corporações.    

C) pela ausência de instituições capazes de exercerem um poder moral sobre os indivíduos.    

D) pelo aprofundamento da desigualdade econômica.    

 
Questão 4 (valor 0,5 pt) 

 
De acordo com Susie Orbach, “Muitas coisas feitas em nome da saúde geram dificuldades pessoais e 
psicológicas. Olhar fotos de corpos que passaram por tratamento de imagem e achar que correspondem à 
realidade cria problema de autoimagem, o que leva muitas mulheres às mesas de cirurgia. Na geração das 
minhas filhas, há garotas que gostam e outras que não gostam de seus corpos. Elas têm medo de comida e do 
que a comida pode fazer aos seus corpos. Essa é a nova norma, mas isso não é normal. Elas têm pânico de ter 
apetite e de atender aos seus desejos”. 

 
(Adaptado: “As mulheres estão famintas, mas têm medo da comida”, Folha de S. Paulo, São Paulo, 15 ago. 2010, Saúde) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Émile Durkheim, é correto afirmar: 
 

A) O conflito geracional produz anomia social, dada a incapacidade de os mais velhos compreenderem as aspirações 
dos mais novos. 

B) Os padrões do que se considera saudável e belo são exemplos de fato social e, portanto, são suscetíveis de 
exercer coerção sobre o indivíduo. 

C) Normas são prejudiciais ao desenvolvimento social por criarem parâmetros e regras que institucionalizam o agir 
dos indivíduos. 

D) A consciência coletiva é mais forte entre os jovens, voltados que estão a princípios menos individualistas e 
egoístas. 

E) A base para a formação de princípios morais e de solidez das instituições são os desejos individuais, visto estes 
traduzirem o que é melhor para a sociedade. 

 
 

Questão 5 (valor 0,5 pt) 

“Ao contrário de outros pensadores sociológicos anteriores, Weber acreditava que a Sociologia deveria se concentrar 
na ação social e não nas estruturas. ” 

 (GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 33.) 

De acordo com esta assertiva, Weber considera que: 

a) as ideias, os valores e as crenças têm o poder de ocasionar transformações. 

 b) o conflito de classes é o fator mais relevante para a mudança social.  

c) as estruturas existem externamente ou independentemente dos indivíduos. 

 d) os fatores econômicos são os mais importantes para as transformações sociais. 

 

Questão 6 (valor 0,5 pt) 

Max Weber, sociólogo alemão, conceituou três tipos ideais de dominação: dominação legal, dominação tradicional 

e dominação carismática. São tipos ideais porque são construções conceituais que o investigador utiliza para fazer 

aproximações entre a teoria e o mundo empírico. 

 

Leia a seguir o trecho da Carta Testamento de Getúlio Vargas: 

 



 

    Sigo o destino que é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e 

financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o 

regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. 

(VARGAS, G. Carta Testamento. Disponível em: http://www.cpdoc.fgv.br/dhbd/verbetes_htm/5458_53.asp. Acesso em: 12 set. 

2017.) 

 

Com base nos conhecimentos sobre os tipos ideais de dominação e levando em consideração o texto citado e as 

características históricas e políticas do período, assinale a única alternativa que apresenta a configuração correta 

do tipo de dominação exercida por Getúlio Vargas. 
 

A) Dominação carismática e tradicional. 
B) Dominação tradicional que se opõe à dominação carismática. 
C) Dominação tradicional e legal, que reforça a dominação tradicional. 
D) Dominação legal e carismática. 

 

 
Questão 7 (valor 0,5 pt) 

A filosofia do método postulada por Karl Marx tem no princípio do conflito um dos seus fundamentos mais 
importantes em termos sociológicos. Sob este postulado é correto afirmar que a relação entre trabalho e modo 
de produção capitalista é: 
 

A) fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da produção de bens 
e serviços. 

B) estruturada na distribuição equânime de renda e no declínio do capitalismo industrial e tecnocrata. 

C) instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação da economia solidária. 

D) direcionada para o aumento da riqueza e baseada na exploração da força de trabalho. 

 
 

Questão 8 (valor 0,5 pt) 

De acordo com o pensamento de Marx sobre o capitalismo, pode-se afirmar que: 
 
A) na mudança social as principais fontes são as ideias e os valores dos seres humanos.  

B) o processo de acumulação do capital depende exclusivamente do capital, ou seja, de qualquer bem material 
que possa ser investido ou utilizado para produzir bens futuros.  

C) o modo de produção capitalista divide a sociedade em duas classes distintas: a dos proprietários e a dos não 
proprietários das ferramentas de trabalho ou dos meios de produção.  

D) o sistema de produção capitalista gera igualdade entre classes.  

 

Questão 09 (valor 1 pt) 

Considerando a importância da compreensão sintética (ou seja, do encadeamento de elementos que conformam a 
totalidade) das teorias estudadas, sintetize como poderiam ser definidas, cada qual em um único parágrafo, as teorias 
do funcionalismo de Durkheim, a sociologia compreensiva de Weber e o materialismo histórico dialético de Marx: 
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Questão 10 (valor 2 pt) 

 
 



 

A sociologia tem sua origem na necessidade de interpretação e análise dos resultados das profundas transformações 
na sociedade ocidental após, sobretudo, a Revolução Industrial. Os avanços tecnológicos, que levaram ao 
aperfeiçoamento de máquinas, mudaram radicalmente os métodos de produção de mercadorias e as relações sociais 
em geral. Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx são considerados autores clássicos, uma vez que definiram a 
pauta da sociologia até os dias atuais. Com perspectivas singulares e consideravelmente divergentes, cada um 
destes autores identificou diferentes aspectos em torno do surgimento, da ascensão e da expansão global do sistema 
capitalista.  

 Atente-se à imagem acima e, utilizando a teoria de ao menos um destes autores, faça uma análise de seu conteúdo. 
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Padrões de respostas 

 

QUESTÃO RESPOSTA: 

01 [C] 

02 [A]  

03 [C] 

04 [B] 

05 [A] 

06 [D] 

07 [D] 

08 [C] 

09 DISCURSIVA 

10 DISCURSIVA 

 

Questão 09 

A questão visa avaliar a capacidade de síntese e exposição, apreendendo o quanto 
das teorias foi incorporado ao conhecimento dos estudantes. Para cumprir o 
esperado, o estudante deverá expor os principais elementos que caracterizem o 
método ou a análise social de cada uma das teorias.  

Admite-se que as respostas devem ser sínteses originais, portanto, não necessitam 
abarcar a totalidade das teorias. A avaliação consistirá em medir a coerência, a 
coesão e extensão da apreensão do conteúdo.     

Obs: este esforço já foi realizado em sala.  

Questão 10 

A questão tem como objetivo avaliar a capacidade analítica e interpretativa dos 
estudantes. A partir da imagem apresentada, espera-se que o estudante estabeleça 
uma análise crítica que envolva a problematização das relações sociais e/ou do 
indivíduo no mundo capitalista, seja a partir da mercadoria, da racionalização ou da 
coesão social – utilizando como referência a teoria dos autores clássicos estudados. 
 
Será avaliada a coerência entre a análise da imagem e a utilização dos conteúdos.  
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL I Data: 26/09/17 
 Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 2º B 

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Questão 01 (2,5 pontos): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

Heterônimos e pseudônimos problematizam direito ao próprio nome 

 
Por Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy 

 
 

No contexto privatístico dos direitos de personalidade, o Código Civil tutela o pseudônimo, protegendo-o, quando 
adotado para atividades lícitas (artigo 19). Maria Helena Diniz retomou lição de Gustavo Tepedino, Heloísa Helena 
Barbosa e Maria Celina Bodin de Moraes, estendendo esse abrigo para a heteronímia. Lembrou ainda algum 
exemplo histórico, a exemplo de George Sand (Amandine Aurore Lucile Dudevant), Gabriela Mistral (Lucila Godoy 
Alcayla) e Di Cavalcanti (Emiliano de Albuquerque Melo). Pseudônimos e heterônimos são alargamentos da 
proteção ao nome, dilatam a potencialidade criativa, afrouxam restrições e liberalizam possibilidades de invenção. 
 
Fernando Pessoa (1888-1935) foi escritor português que explorou até o limite essa técnica de identificação e 
dissimulação. Esse disfarce se confunde com o fingimento (no sentido positivo e teatral do termo): “o poeta é um 
fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente”, passo emblemático, que 
encima a Autopsicografia desse cogente poeta de Portugal. 
 
Sua vasta obra (cerca de 30 mil papeis, na expressão de Cavalcanti Filho)[4]acende quase uma centena de 
heterônimos. Destacam-se entre eles Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, com personalidades, 
origens, ambiências e experimentos imaginários distintos. Um deles é bucólico (Caeiro), outro é obcecado com o 
mundo greco-romano (Reis) e um deles é tiete do porvir: Álvaro de Campos é um futurista. 
 
Há suspeitas de que alguns podem, de fato, ter vivido fora da prosa e dos poemas de Fernando Pessoa. Tiveram 
existência real; ou, pelo menos, há muita semelhança, real ou também fantasmagórica. Cavalcanti Filho teria 
encontrado um Antonio Joaquim Caieiro, farmacêutico, que teria atendido em Lisboa, por volta de 1922, na 
Avenida Almirante Reis-108-D. O intelectual pernambucano especialista em Fernando Pessoa (Cavalcanti Filho foi 
Ministro da Justiça e ocupou cadeira na Academia Pernambucana de Letras) constatou a existência dessa 
repetição de Alberto Caieiro em um farmacêutico da época, ainda que Antonio, e não Alberto. 



 

[...] 
Pseudônimos eram muito usados em polêmicas intelectuais, comuns na segunda metade do século XIX, a 
exemplo das disputas em torno do livro sobre a Confederação dos Tamoios (José de Alencar contra Araújo Porto-
Alegre e D. Pedro II), bem como questiúnculas entre o General Abreu Lima e o Cônego Pinto de Campos, Alencar 
e Joaquim Nabuco, Carlos de Laet e Camilo Castelo Branco, Júlio Ribeiro e o Padre Sena Freitas, Sílvio Romero 
e Lafayette Rodrigues Pereira. 
 
A matéria igualmente é recorrente na jurisprudência. O tema do ghost-writer, indiretamente, também é conexo com 
a questão do pseudônimo. É o que nos revela a discussão travada no Superior Tribunal de Justiça em torno do 
livro Doce Veneno do Escorpião, e sua relação com autobiografia de personagem conhecida como Bruna 
Surfistinha. 
 

http://www.conjur.com.br/2015-mai-17/embargos-culturais-heteronimos-pseudonimos-problematizam-direito-
proprio-nome 

 
Agora, responda às questões abaixo: 
 
a) A partir dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, construa um pequeno texto explicando a 
diferença entre pseudônimo e hipocorístico. (1,0 ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
b) De acordo com a diferenciação feita no item anterior desta questão, explique se Pelé (famoso jogador 
de futebol da década de 70) é um termo compreendido como pseudônimo ou hipocorístico. Desenvolva 
sua resposta de forma sucinta (resumida). (1,0 ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
c) Levando-se em consideração o que foi aprendido em sala de aula e o seu conhecimento a respeito do 
NOME CIVIL, e com destaque ao que foi tratado nos itens “a” e “b” desta questão, explique o que é que 
aconteceu com Lula e com Xuxa, diferentemente do caso de Pelé. (0,5 ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

Questão 02 (2,5 pontos): Leia, atentamente, o texto abaixo: 
 
Condenado em primeira instância no processo judicial movido pelas filhas de Garrincha, o jornalista e escritor Ruy 
Castro, autor da biografia Estrela Solitária: Um Brasileiro Chamado Garrincha, recebeu decisão favorável na 
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio. Em seu voto, o desembargador João Wehbi Dib não 
reconheceu o pedido de indenização por danos morais feito pela herdeiras, usando como argumento que o 
tamanho do pênis do jogador citado no livro deveria ser motivo de orgulho para a família, e não de ofensa. "As 
asseverações de possuir um órgão sexual de 25 centímetros e ser uma máquina de fazer sexo, antes de serem 
ofensivas, são elogiosas, malgrado custa crer que um alcoolista tenha tanta potência sexual", justifica o 
desembargador. "Há que assinalar que ter membro sexual grande, pelo menos neste País, é motivo de orgulho, 
posto que significa masculinidade", continua. As filhas de Garrincha não foram localizadas para comentar a 
decisão. Na ação, elas alegavam que o autor teria deixado de lado a imagem do jogador para explorar seus 
problemas com o alcoolismo. Também consideravam ofensivo o capítulo intitulado A Máquina de Fazer Sexo. O 
desembargador cita ainda a foto da capa do livro para justificar seu voto e comentar a polêmica sobre o tamanho 
do pênis do jogador: "Não consta que tenha sido medido. Demais disso, na foto da capa está com as pernas 
abertas e não ostenta nenhum volume", descreveu. Os desembargadores reconheceram apenas, por 
unanimidade, os danos materiais no valor de 5% sobre a capa dos livros vendidos. Quando foi lançado em 1995 
pela Companhia das Letras, o livro chegou a ter a venda proibida durante um ano por decisão judicial. 

Fonte: http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,biografia-nao-ofende-imagem-de-garrincha-diz-
justica,20011023p4506 

 
a) O caso envolvendo o jogador Garrincha diz respeito a um dos direitos da personalidade, o direito à 
privacidade (ou vida privada). Trata-se de um direito reconhecido à proteção da intimidade e do segredo. 
Sabe-se que esse direito é trabalhado dentro da estrutura dos círculos concêntricos: privacidade, segredo 
ou sigilo e intimidade. Construa um pequeno parágrafo explicando qual dessas esferas (privacidade, 
segredo ou intimidade) foi atingida no caso em questão. Não se esqueça de explicar sua resposta. (1,0 
ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
b) Se você fosse juiz (juíza) do caso, e no caso específico de as filhas de Garrincha pedirem indenização 
por violação à honra do jogador, a partir do capítulo intitulado “A Máquina de Fazer Sexo”, como você se 
posicionaria a respeito desse pedido? Posicione-se, explicando seu parecer de forma resumida. (0,7 
ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 



 

c) A partir do conhecimento adquirido em sala de aula sobre o DIREITO À PRIVACIDADE, explique por que 
nem toda informação privada é uma informação íntima, apesar de toda informação íntima ser uma 
informação privada. (0,8 ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Questão 03 (1,0 pontos): Dona Beatriz, residente e domiciliada na cidade de Catalão, Estado de Goiás, 
adora um bom arroz com pequi. Hábil na cozinha, depois de ter frequentado vários cursos de culinária 
com mestres renomados, decide montar um restaurante na 20 de Agosto, em Catalão. Apesar de já ter 
muita concorrência, com bons restaurantes por perto, Dona Beatriz decide levar seu projeto em frente e 
consegue inaugurar, no dia 17 de agosto do corrente ano, o “La Petite Gastronomie de L’Amour” (A 
pequena gastronomia do amor), tendo por gerente a talentosa e reconhecida internacionalmente chef 
Bruna Nascimento. Os franceses acreditam que o amor está ligado diretamente ao estômago. Ocorre que, 
dois meses antes da inauguração, Dona Beatriz e sua chef, Bruna, foram a Paris para um curso intensivo 
de duas semanas com a chef Viollette, no restaurante L’Abeille. Para isso, precisaram ficar hospedadas no 
famoso Hotel Marignan Champs-Elysées. Esse hotel, em relação à Dona Beatriz e à sua chef Bruna, pode 
ser considerado, conforme conhecimento adquirido em sala de aula: 
 
a) Domicílio ocasional. 
b) Domicílio aparente. 
c) Residência. 
d) Morada. 
e) Domicílio necessário. 
 
Questão 04 (1,0 pontos): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

TJ-RS nega emancipação para adolescente de 15 anos 
 
O fato de conviver em união estável não é motivo para conceder emancipação à jovem menor de idade. Afinal, 
este regime de união se equipara ao casamento somente para a finalidade de constituir família. Com 
este entendimento, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou improcedente a 
emancipação de uma adolescente que vive maritalmente com seu companheiro desde os 14 anos na cidade de 
São Gabriel. A decisão é do dia 29 de junho. 
 
A jovem entrou na Justiça, representada por sua mãe, alegando que a união estável é uma forma de casamento e, 
como tal, deve ser considerada também como hipóteses para emancipação. Conforme a autora, o fato de já ter 
um filho corrobora com o pedido. 
 
Na primeira instância, a juíza Camila Celegatto Cortello Escanuela, da 2ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel, 
negou a pretensão. A autora, então, recorreu ao Tribunal de Justiça, com os mesmos argumentos. 
 
O relator do recurso na 7ª Câmara Cível, desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, manteve a 
sentença. Ele lembrou que o Código Civil é claro no sentido de que, para ser possível a emancipação, é 
necessário que o menor tenha 16 anos completos. Ou seja, em tais condições, o pai e a mãe podem conceder, ou 
um deles na falta do outro, a emancipação do filho menor. 
 
‘‘No presente caso, a jovem conta apenas 15 anos de idade, sendo totalmente descabido o pedido de 
emancipação, nos exatos termos do que dispõe artigo 5º, parágrafo único, inciso I, do Código Civil’’, arrematou o 
julgador. 
 
O voto foi seguido, por unanimidade, pelos desembargadores André Luiz Planella Villarinho e Roberto Carvalho 
Fraga. 
 

Fonte: http://profpatriciadonzele.blogspot.com.br/search?q=emancipação 



 

 
O caso acima trata da questão da emancipação. No caso em questão, a adolescente buscava a 
denominada emancipação: 
 
a) Voluntária. 
b) Judicial. 
c) Legal, por já possuir a idade núbil. 
d) Legal, apesar de ainda não possuir a idade núbil. 
e) Legal, por se enquadrar nas exceções admitidas, apesar de ainda não possuir a idade núbil. 
 
 
 

“Os dias prósperos não vêm por acaso. Nascem de muita fadiga e persistência.” (Henry Ford) 
BOA AVALIAÇÃO! 

  



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL I      Data: 26/09/17 
 Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 2º B 

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Questão 01 (2,5 pontos): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

Heterônimos e pseudônimos problematizam direito ao próprio nome 

 
Por Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy 

 
 

No contexto privatístico dos direitos de personalidade, o Código Civil tutela o pseudônimo, protegendo-o, quando 
adotado para atividades lícitas (artigo 19). Maria Helena Diniz retomou lição de Gustavo Tepedino, Heloísa Helena 
Barbosa e Maria Celina Bodin de Moraes, estendendo esse abrigo para a heteronímia. Lembrou ainda algum 
exemplo histórico, a exemplo de George Sand (Amandine Aurore Lucile Dudevant), Gabriela Mistral (Lucila Godoy 
Alcayla) e Di Cavalcanti (Emiliano de Albuquerque Melo). Pseudônimos e heterônimos são alargamentos da 
proteção ao nome, dilatam a potencialidade criativa, afrouxam restrições e liberalizam possibilidades de invenção. 
 
Fernando Pessoa (1888-1935) foi escritor português que explorou até o limite essa técnica de identificação e 
dissimulação. Esse disfarce se confunde com o fingimento (no sentido positivo e teatral do termo): “o poeta é um 
fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente”, passo emblemático, que 
encima a Autopsicografia desse cogente poeta de Portugal. 
 
Sua vasta obra (cerca de 30 mil papeis, na expressão de Cavalcanti Filho)[4]acende quase uma centena de 
heterônimos. Destacam-se entre eles Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, com personalidades, 
origens, ambiências e experimentos imaginários distintos. Um deles é bucólico (Caeiro), outro é obcecado com o 
mundo greco-romano (Reis) e um deles é tiete do porvir: Álvaro de Campos é um futurista. 
 
Há suspeitas de que alguns podem, de fato, ter vivido fora da prosa e dos poemas de Fernando Pessoa. Tiveram 
existência real; ou, pelo menos, há muita semelhança, real ou também fantasmagórica. Cavalcanti Filho teria 
encontrado um Antonio Joaquim Caieiro, farmacêutico, que teria atendido em Lisboa, por volta de 1922, na 
Avenida Almirante Reis-108-D. O intelectual pernambucano especialista em Fernando Pessoa (Cavalcanti Filho foi 
Ministro da Justiça e ocupou cadeira na Academia Pernambucana de Letras) constatou a existência dessa 
repetição de Alberto Caieiro em um farmacêutico da época, ainda que Antonio, e não Alberto. 



 

[...] 
Pseudônimos eram muito usados em polêmicas intelectuais, comuns na segunda metade do século XIX, a 
exemplo das disputas em torno do livro sobre a Confederação dos Tamoios (José de Alencar contra Araújo Porto-
Alegre e D. Pedro II), bem como questiúnculas entre o General Abreu Lima e o Cônego Pinto de Campos, Alencar 
e Joaquim Nabuco, Carlos de Laet e Camilo Castelo Branco, Júlio Ribeiro e o Padre Sena Freitas, Sílvio Romero 
e Lafayette Rodrigues Pereira. 
 
A matéria igualmente é recorrente na jurisprudência. O tema do ghost-writer, indiretamente, também é conexo com 
a questão do pseudônimo. É o que nos revela a discussão travada no Superior Tribunal de Justiça em torno do 
livro Doce Veneno do Escorpião, e sua relação com autobiografia de personagem conhecida como Bruna 
Surfistinha. 
 

http://www.conjur.com.br/2015-mai-17/embargos-culturais-heteronimos-pseudonimos-problematizam-direito-
proprio-nome 

 
Agora, responda às questões abaixo: 
 
a) A partir dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, construa um pequeno texto explicando a 
diferença entre pseudônimo e hipocorístico. (1,0 ponto) 
 
O pseudônimo é empregado apenas para atividades profissionais. O hipocorístico, por sua vez, vale para 
atividade profissionais, mas também como identificação pessoal. 
 
b) De acordo com a diferenciação feita no item anterior desta questão, explique se Pelé (famoso jogador 
de futebol da década de 70) é um termo compreendido como pseudônimo ou hipocorístico. Desenvolva 
sua resposta de forma sucinta (resumida). (1,0 ponto) 
 
Pelé é um hipocorístico, já que serve como um identificador pessoal e, ao mesmo tempo, profissional. 
 
c) Levando-se em consideração o que foi aprendido em sala de aula e o seu conhecimento a respeito do 
NOME CIVIL, e com destaque ao que foi tratado nos itens “a” e “b” desta questão, explique o que é que 
aconteceu com Lula e com Xuxa, diferentemente do caso de Pelé. (0,5 ponto) 
 
No caso de Lula e de Xuxa, houve uma incorporação do hipocorístico ao nome civil. Pelé não quis fazê-lo, 
deixando o termo apenas como hipocorístico. 
 
 
 
Questão 02 (2,5 pontos): Leia, atentamente, o texto abaixo: 
 
Condenado em primeira instância no processo judicial movido pelas filhas de Garrincha, o jornalista e escritor Ruy 
Castro, autor da biografia Estrela Solitária: Um Brasileiro Chamado Garrincha, recebeu decisão favorável na 
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio. Em seu voto, o desembargador João Wehbi Dib não 
reconheceu o pedido de indenização por danos morais feito pela herdeiras, usando como argumento que o 
tamanho do pênis do jogador citado no livro deveria ser motivo de orgulho para a família, e não de ofensa. "As 
asseverações de possuir um órgão sexual de 25 centímetros e ser uma máquina de fazer sexo, antes de serem 
ofensivas, são elogiosas, malgrado custa crer que um alcoolista tenha tanta potência sexual", justifica o 
desembargador. "Há que assinalar que ter membro sexual grande, pelo menos neste País, é motivo de orgulho, 
posto que significa masculinidade", continua. As filhas de Garrincha não foram localizadas para comentar a 
decisão. Na ação, elas alegavam que o autor teria deixado de lado a imagem do jogador para explorar seus 
problemas com o alcoolismo. Também consideravam ofensivo o capítulo intitulado A Máquina de Fazer Sexo. O 
desembargador cita ainda a foto da capa do livro para justificar seu voto e comentar a polêmica sobre o tamanho 
do pênis do jogador: "Não consta que tenha sido medido. Demais disso, na foto da capa está com as pernas 
abertas e não ostenta nenhum volume", descreveu. Os desembargadores reconheceram apenas, por 
unanimidade, os danos materiais no valor de 5% sobre a capa dos livros vendidos. Quando foi lançado em 1995 
pela Companhia das Letras, o livro chegou a ter a venda proibida durante um ano por decisão judicial. 

Fonte: http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,biografia-nao-ofende-imagem-de-garrincha-diz-
justica,20011023p4506 

 
a) O caso envolvendo o jogador Garrincha diz respeito a um dos direitos da personalidade, o direito à 
privacidade (ou vida privada). Trata-se de um direito reconhecido à proteção da intimidade e do segredo. 



 

Sabe-se que esse direito é trabalhado dentro da estrutura dos círculos concêntricos: privacidade, segredo 
ou sigilo e intimidade. Construa um pequeno parágrafo explicando qual dessas esferas (privacidade, 
segredo ou intimidade) foi atingida no caso em questão. Não se esqueça de explicar sua resposta. (1,0 
ponto) 
 
No caso em questão, houve violação da intimidade do jogador Garrincha, isso porque a intimidade é algo 
que pertence apenas ao titular e, assim, ele a revela somente a quem ele – o titular – quiser. 
 
b) Se você fosse juiz (juíza) do caso, e no caso específico de as filhas de Garrincha pedirem indenização 
por violação à honra do jogador, a partir do capítulo intitulado “A Máquina de Fazer Sexo”, como você se 
posicionaria a respeito desse pedido? Posicione-se, explicando seu parecer de forma resumida. (0,7 
ponto) 
 
Resposta mais adequada: Não caberia indenização por violação à honra. Falar que o Garrincha tinha o 
órgão sexual avantajado não denigre a honra do jogador, pelo contrário. Agora, se a notícia fosse diferente 
– ter um órgão sexual pequeno –, aí sim seria possível falar em violação à honra. 
 
c) A partir do conhecimento adquirido em sala de aula sobre o DIREITO À PRIVACIDADE, explique por que 
nem toda informação privada é uma informação íntima, apesar de toda informação íntima ser uma 
informação privada. (0,8 ponto) 
 
Nem toda informação privada é uma informação íntima porque, entre a privacidade e a intimidade, existe o 
segredo (sigilo). 
 
Questão 03 (1,0 pontos): Dona Beatriz, residente e domiciliada na cidade de Catalão, Estado de Goiás, 
adora um bom arroz com pequi. Hábil na cozinha, depois de ter frequentado vários cursos de culinária 
com mestres renomados, decide montar um restaurante na 20 de Agosto, em Catalão. Apesar de já ter 
muita concorrência, com bons restaurantes por perto, Dona Beatriz decide levar seu projeto em frente e 
consegue inaugurar, no dia 17 de agosto do corrente ano, o “La Petite Gastronomie de L’Amour” (A 
pequena gastronomia do amor), tendo por gerente a talentosa e reconhecida internacionalmente chef 
Bruna Nascimento. Os franceses acreditam que o amor está ligado diretamente ao estômago. Ocorre que, 
dois meses antes da inauguração, Dona Beatriz e sua chef, Bruna, foram a Paris para um curso intensivo 
de duas semanas com a chef Viollette, no restaurante L’Abeille. Para isso, precisaram ficar hospedadas no 
famoso Hotel Marignan Champs-Elysées. Esse hotel, em relação à Dona Beatriz e à sua chef Bruna, pode 
ser considerado, conforme conhecimento adquirido em sala de aula: 
 
a) Domicílio ocasional. 
b) Domicílio aparente. 
c) Residência. 
d) Morada. 
e) Domicílio necessário. 
 
Questão 04 (1,0 pontos): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

TJ-RS nega emancipação para adolescente de 15 anos 
 
O fato de conviver em união estável não é motivo para conceder emancipação à jovem menor de idade. Afinal, 
este regime de união se equipara ao casamento somente para a finalidade de constituir família. Com 
este entendimento, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou improcedente a 
emancipação de uma adolescente que vive maritalmente com seu companheiro desde os 14 anos na cidade de 
São Gabriel. A decisão é do dia 29 de junho. 
 
A jovem entrou na Justiça, representada por sua mãe, alegando que a união estável é uma forma de casamento e, 
como tal, deve ser considerada também como hipóteses para emancipação. Conforme a autora, o fato de já ter 
um filho corrobora com o pedido. 
 
Na primeira instância, a juíza Camila Celegatto Cortello Escanuela, da 2ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel, 
negou a pretensão. A autora, então, recorreu ao Tribunal de Justiça, com os mesmos argumentos. 
 
O relator do recurso na 7ª Câmara Cível, desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, manteve a 
sentença. Ele lembrou que o Código Civil é claro no sentido de que, para ser possível a emancipação, é 
necessário que o menor tenha 16 anos completos. Ou seja, em tais condições, o pai e a mãe podem conceder, ou 
um deles na falta do outro, a emancipação do filho menor. 
 



 

‘‘No presente caso, a jovem conta apenas 15 anos de idade, sendo totalmente descabido o pedido de 
emancipação, nos exatos termos do que dispõe artigo 5º, parágrafo único, inciso I, do Código Civil’’, arrematou o 
julgador. 
 
O voto foi seguido, por unanimidade, pelos desembargadores André Luiz Planella Villarinho e Roberto Carvalho 
Fraga. 
 

Fonte: http://profpatriciadonzele.blogspot.com.br/search?q=emancipação 
 
O caso acima trata da questão da emancipação. No caso em questão, a adolescente buscava a 
denominada emancipação: 
 
a) Voluntária. 
b) Judicial. 
c) Legal, por já possuir a idade núbil. 
d) Legal, apesar de ainda não possuir a idade núbil. 
e) Legal, por se enquadrar nas exceções admitidas, apesar de ainda não possuir a idade núbil. 
 
 
 

“Os dias prósperos não vêm por acaso. Nascem de muita fadiga e persistência.” (Henry Ford) 
BOA AVALIAÇÃO! 

  
 



 

 

 

Curso de Direito 
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Disciplina: 
DIREITO CONSTITUCIONAL I 
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Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

 
Instruções para a Prova – Leia Antes de Iniciar! 

 

 A Prova deverá ser realizada individualmente. 

 Permite-se a consulta somente à legislação “seca”, atendidos os seguintes requisitos: material 

impresso por editora; que não contenha informações adicionais de cunho doutrinário; proibida a 

utilização de legislação comentada; o material como um todo não pode conter informações 

acrescentadas manual ou eletronicamente. 

 Deverão constar em cima da carteira apenas o material a ser utilizado, por exemplo: lápis, 

borracha e caneta azul ou preta.  

 Celulares deverão ser desligados e guardados junto com outros materiais embaixo da carteira. 

 Não é permitido empréstimo de quaisquer materiais entre colegas. 

 É proibido qualquer tipo de comunicação entre os alunos; 

 É primordial o silêncio durante a realização da prova. 

 O tempo de prova será informado pelo professor. 

 O valor de cada questão está indicado na mesma. 

 Nas questões objetivas há apenas uma resposta correta. Pense bem antes de marcá-la, pois 

rasura e/ou escolha de mais de uma alternativa acarreta na anulação da questão. Na 

eventualidade de recurso deferido apontando mais de uma alternativa como correta somente estas 

serão consideradas, não atribuindo-se pontos para as demais alternativas ou questões em branco. 

 Nas questões discursivas somente serão consideradas as linhas indicadas para cada uma das 

questões. Questões ilegíveis serão desconsideradas. 

 O descumprimento de quaisquer das regras mencionadas levará ao recolhimento de provas e 

atribuição de nota zero aos envolvidos. 

 Todas as informações para resolução das questões estão contidas no texto, o professor não 

responderá a dúvidas individuais. A interpretação das questões faz parte da avaliação 

 

Ótima Prova! 

“A EDUCAÇÃO TEM RAÍZES AMARGAS, MAS OS SEUS FRUTOS SÃO DOCES”. ARISTÓTELES 



 

 

 
QUESTÃO 01 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
Adaptado do Exame de Ordem (127) 
Sobre a temática do Poder Constituinte Canotilho argumenta que: “o poder constituinte, como 
próprio nome indica, visa constituir, criar, positivar normas jurídicas de valor constitucional”. Por 
sua vez, Bonavides entende que se trata de “um poder político, um poder de fato, um poder que 
não se analisa em termos jurídicos formais e cuja existência e ação independem de configuração 
jurídica”. Por fim, vale lembrar que, no que toca à estabilidade, para Moraes a atual constituição 
é “super-rígida”. 
 
A partir da reflexão citada, as "cláusulas pétreas" são limites ao poder de: 
  
a) decretação de intervenção da União nos Municípios, pelo Presidente da República. 
b) elaboração da Constituição, pelo Poder Constituinte Originário. 
c) decretação de estado de sítio, pelo Presidente da República. 
d) alteração da Constituição, pelo Poder Reformador. 
e) modificação do preâmbulo constitucional. 
 
 
 
 
QUESTÃO 02 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
Adaptada do Exame de Ordem (119) 
Segundo Marcelo Novelino as normas constitucionais apresentam graus distintos de eficácia, 
mas todas possuem, em alguma medida, esta qualidade. Sobre a temática a classificação 
destacada é a de Jose Afonso da Silva, que subdivide as normas constitucionais em plenas, 
contidas e limitadas. 
 
A partir da leitura, responda como se classifica, quanto à eficácia, a norma constitucional cuja 
aplicação dependa de regulamentação por norma infraconstitucional: 
 
a)    contida. 
b)    limitada. 
c)    plena. 
d)    concorrente. 
e)    recepcionada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
QUESTÃO 03 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
Adaptado do Exame de Ordem (125) 
A temática da eficácia das normas constitucionais é de primeira ordem de importância prática 
pois, a partir dela, a questão de sua aplicabilidade se define. 
Sobre a temática da eficácia destaca-se a divisão das normas constitucionais em três categorias 
analíticas – plena, contida e limitada – citadas por José Afonso da Silva.   
 
A partir da leitura e do estudo da temática, como o art. 7º, inciso XXVII, da Constituição Federal, 
que assegura aos trabalhadores urbanos e rurais "proteção em face da automação, na forma da 
lei", pode ser considerado norma constitucional de eficácia: 
  
a) contida, por ter aplicabilidade imediata, não necessitando de norma regulamentadora. 
b) limitada, por não ter aplicabilidade imediata, necessitando de norma regulamentadora. 
c) plena, por ter aplicabilidade imediata, não necessitando de norma regulamentadora. 
d) plena, por ter aplicabilidade imediata, mas passível de restrição por norma regulamentadora. 
e) plena, por ser considerada de princípio programático. 
 
 
 
 
QUESTÃO 04 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
 
Adaptado do Exame de Ordem Unificado-XXI-2016.  
O país denominado “República X”, em sua Constituição possui um artigo com a seguinte 
redação: 
  

As normas desta Constituição poderão ser alteradas mediante processo 
legislativo próprio, com a aprovação da maioria qualificada de três quintos 
dos membros das respectivas Casas Legislativas, em dois turnos de 
votação, exceto as normas constitucionais que não versarem sobre a 
estrutura do Estado ou sobre os direitos e garantias fundamentais, que 
poderão ser alteradas por intermédio de lei infraconstitucional. 

  
Diante da temática das classificações constitucionais e da leitura do dispositivo acima, como 
poderia ser considerada a Constituição da “República X” quanto à estabilidade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
QUESTÃO 05 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
 
Alexandre de Moraes trata em sua obra de Direito Constitucional nos seguintes termos: “O Poder 
Constituinte é a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo, social e 
juridicamente organizado”. Mais adiante o autor acrescenta: “O Poder Constituinte classifica-se 
em Poder Constituinte originário ou de 1º grau e Poder Constituinte derivado, constituído ou de 
2º grau”. 
 
A partir da leitura e de seus conhecimentos sobre a temática do Poder Constituinte, responda as 
questões seguintes de forma justificada. 
 
 
5.1 - Apresente um exemplo de materialização do Poder Constituinte Derivado Revisor. Valor: 
1,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5.2 - É correto afirmar que o do Poder Constituinte Derivado Revisor tem como características 
ser inicial, ilimitado e incondicionado? Valor: 1,0. 
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Respostas Esperadas 
 
QUESTÃO 01 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
A partir da reflexão citada, as "cláusulas pétreas" são limites ao poder de: 
  
d) alteração da Constituição, pelo Poder Reformador. 
 
 
 
 
QUESTÃO 02 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
A partir da leitura, responda como se classifica, quanto à eficácia, a norma constitucional cuja 
aplicação dependa de regulamentação por norma infraconstitucional: 
 
b)    limitada. 
 
 
 
 
QUESTÃO 03 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
A partir da leitura e do estudo da temática, como o art. 7º, inciso XXVII, da Constituição 
Federal, que assegura aos trabalhadores urbanos e rurais "proteção em face da automação, na 
forma da lei", pode ser considerado norma constitucional de eficácia: 
  
b)       limitada, por não ter aplicabilidade imediata, necessitando de norma 
regulamentadora. 
 
 
 
 
QUESTÃO 04 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
Diante da temática das classificações constitucionais e da leitura do dispositivo acima, como 
poderia ser considerada a Constituição da “República X” quanto à estabilidade? 
 
Semiflexível ou semirrígida. Esta classificação é intermediária entre a rígida e a flexível, 
possuindo uma tramitação mais dificultosa para aprovação de alterações de determinadas 



 

normas constitucionais e seguindo o padrão legislativo ordinário para as demais normas 
constitucionais. 
 
 
 
QUESTÃO 05 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
 
5.1 - Apresente um exemplo de materialização do Poder Constituinte Derivado Revisor. 
 
São exemplos todas as Emendas Constitucionais de Revisão (ECR’s). Em cumprimento 
ao previsto no art. 3º do ADCT a atual ordem jurídica conta com seis emendas 
constitucionais de revisão (todas publicadas no Diário Oficial em 1994) 
 
 
5.2 - É correto afirmar que o do Poder Constituinte Derivado Revisor tem como características 
ser inicial, ilimitado e incondicionado? 
 
Não, quem possui essas características é o Poder Constituinte Originário. O Poder 
Constituinte Derivado, em qualquer de suas modalidades (incluindo a revisora) é derivado 
(como indica o próprio nome), subordinado e condicionado. 
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Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 

tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 

Obs: A prova é individual, sendo permita a consulta apenas ao Código. Questões respondidas a lápis não serão 
avaliadas e as questões objetivas rasuradas ou com mais de uma resposta serão consideradas como erradas. 
Nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. As questões discursivas devem 
ser respondidas no espaço (linhas) delimitado para cada questão.

1) (0,5 ponto) No âmbito do direito penal deve-se reconhecer que a lei é fonte formal da norma 
penal, sendo esta o conteúdo da lei. Ou seja, a lei penal pode conter uma norma de 
característica proibitiva, permissiva, explicativa ou complementar.  Levando em consideração a 
referida informação, bem como o estudo sobre a Lei Penal, assinale a alternativa CORRETA.

a) As normas penais em branco são aquelas em que a definição da conduta criminosa reclama 
complementação. Podem ser homólogas, ou sem sentido amplo, e heterólogas, ou em sentido 
estrito, essas últimas, ocorrem quando o complemento da norma for oriundo da mesma fonte 
legislativa que editou a norma que necessita desse complemento.

b) As normas penais incriminadoras possuem os denominados preceitos primários e 
secundários, sendo que o preceito primário tem a tarefa de cominar a respectiva sanção penal.

c) As normas penais em branco homólogas, ou em sentido amplo, podem ser homovitelinas e 
heterovitelinas, sendo que essas últimas são aquelas que têm suas respectivas normas 
complementares oriundas de outro ramo do direito.

d) A interpretação analógica ou “intra legem” é a aplicação, ao caso não previsto em lei, de lei 
reguladora de caso semelhante.

2) (0,5 ponto) Os princípios penais configuram verdadeiras garantias e possuem um alto poder 
de concretização, pois inspiram a criação, interpretação e aplicação do Direito Penal (a arma 
mais poderosa de que se pode valer o Estado, pois retira dos indivíduos sua liberdade, que é 
um dos mais importantes direitos fundamentais).  Nesse ponto é que reside sua importância, 
pois os princípios conferem uma lógica ao Direito, preenchendo os espaços vazios e dando 
significado às regras existentes. Com base nessas noções preliminares considere as 
proposições abaixo, e em seguida marque a alternativa correta.

I – O princípio da insignificância é um desdobramento lógico da fragmentariedade e significa 
que o direito penal não deve interferir em demasia na vida do indivíduo, pois a lei penal não 
deve ser vista como primeira opção. 

II – De acordo com o princípio da individualização da pena a prática de idêntica figura típica 
(prática do mesmo crime) por duas pessoas é suficiente para que seja fixada a mesma pena 
em relação aos infratores. 



III – O princípio da legalidade, que se desdobra nos princípios da reserva legal e anterioridade, 
não é aplicável às medidas de segurança, pois elas não possuem natureza de pena, uma vez 
que o Código Penal apenas se refere aos crimes e contravenção penal.

IV - De acordo com a moderna doutrina penal, os princípios gerais de direito são 
considerados fontes formais imediatas, tal como ocorre com a jurisprudência. Esta última não 
tem natureza cogente, salvo quando representa súmula vinculante oriunda do Supremo 
Tribunal Federal.

a) Apenas uma proposição está correta.

b) Apenas duas proposições estão corretas.

c) Apenas três proposições estão corretas.

d) As quatro proposições estão corretas.

3) (0,5 ponto) Depois de cumprir todas as fases do processo legislativo previsto na 
Constituição Federal, a lei penal ingressa no ordenamento jurídico e, assim como as demais 
leis em geral, vigora até ser revogada por outra. Como a lei pode ser revogada, instauram-se 
situações de conflito de leis no tempo, quando uma lei nova entra em vigor, revogando a 
anterior. De fato, situações diversas surgirão, eis que a lei nova sempre tem conteúdo ao 
menos relativamente diverso da sua antecessora, mesmo porque, se fossem idênticas, não 
haveria razão lógica para sua edição. Com base nessas noções preliminares, analise as 
seguintes afirmações acerca da lei penal, e em seguida assinale a alternativa correta.

I – A novatio legis in pejus é a lei que não existia no momento da prática da conduta e que 
passa a considerar como crime a conduta realizada. Esta norma somente se aplica a fatos 
posteriores à sua vigência.

II – No crime permanente, em que a conduta tenha se iniciado durante a vigência de uma lei, 
e prossiga durante o império de outra, mais severa, aplica-se a lei anterior mais benéfica. 

III – Considere que uma aeronave estrangeira de propriedade privada estivesse sobrevoando 
o espaço aéreo correspondente ao território nacional quando uma passageira praticou crime 
de aborto no seu interior. Nesse caso é aplicável a lei brasileira. 

IV – Tendo em vista que o CP adotou a teoria da atividade quanto ao tempo do crime, fica 
sujeito às normas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e não ao Código 
Penal o agente que, com dezessete anos e onze meses de idade, a tiros de revólver, atinge a 
região abdominal de seu desafeto, vindo o ofendido a falecer quarenta e cinco dias após, em 
consequência dos tiros recebidos.

 Estão corretas as assertivas:

a) II, III e IV.

b) I e IV.

c) I, II e IV.



d) III e IV.

4) (0,5 ponto) Considere ainda, que entre a data do fato praticado e o término do 
cumprimento da pena, pode surgir outra lei penal, ocorrendo aquilo que chamamos de 
sucessão de leis no tempo. Quando ocorre a sucessão, é necessário observar, em especial 
as regras da ultra-atividade ou retroatividade. Nesse sentido, com relação à aplicação da lei 
penal no tempo e as regras atinentes, assinale a alternativa CORRETA.

a) Se a nova lei for mais favorável ao réu, deixando de considerar criminosa a sua conduta, 
ela retroagirá mesmo que o fato tenha sido definitivamente julgado, fazendo cessar os efeitos 
civis e penais da sentença condenatória. 

b) A lei penal não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, 
salvo no caso de abolitio criminis ou de se tratar de lei que de qualquer modo, favoreça o 
agente (reduzindo a pena, por exemplo).

c) Se entrar em vigor lei penal mais severa, ela será aplicável a fato cometido anteriormente a 
sua vigência, desde que não venha a criar figura típica inexistente.

d) A lei penal mais benéfica é portadora apenas da retroatividade (sendo aplicável a fatos 
ocorridos antes de sua vigência), mas não da ultratividade.

5) (2,0 pontos) O princípio da insignificância é um princípio geral de Direito Penal, aplicável, 
portanto, a todo o sistema criminal. A sua aplicação, todavia, não é irrestrita, pois a 
jurisprudência estabelece alguns requisitos para sua aplicação. Possivelmente será cabível a 
aplicação do princípio da insignificância ao caso em que um sujeito subtrai uma bicicleta 
velha e repleta de defeitos da vítima, quase sem nenhum valor econômico. Mas se a vítima 
for pobre e utilizar a bicicleta para atravessar a cidade para trabalhar diariamente em uma 
construção, por exemplo, não haverá espaço para a insignificância. Nesse sentido, com base 
nessas noções preliminares, responda as questões a seguir.

a) (1,0 ponto) No que se refere à aplicação do princípio da insignificância, explique qual é sua 
natureza jurídica. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

b) (1,0 ponto) Indique quais são os requisitos necessários para que se possa alegar a 
insignificância da conduta.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6) (2,0 pontos) Visando à busca de uma solução relacionada ao conflito aparente de normas, 
o intérprete pode se valer de alguns princípios. Dois dos princípios utilizados para a solução 
do conflito aparente de normas são a consunção e a subsidiariedade. Nesse sentido, 
responda as questões abaixo.

a) (1,0 ponto) Explique no que consiste o princípio da consunção e indique quais são as 
situações em que ocorre sua aplicação. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

b) (1,0 ponto) De acordo com o princípio da subsidiariedade, uma norma subsidiária exerce 
função complementar diante de uma norma principal, e na impossibilidade de aplicação da 
norma principal mais grave, aplica-se a norma subsidiária menos grave. Nesse sentido, 
indique um exemplo de norma prevista no Código Penal que apresenta caráter subsidiário em 
relação à outra. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7) (0,5 ponto) Suponha que dois policiais civis residentes na cidade de Santana do 
Livramento (RS) foram mortos por um brasileiro na cidade de Rivera no Uruguai. Responda 
de maneira fundamentada se existe a possibilidade de aplicação da lei brasileira ao crime em 
questão, indicando ainda, se existe alguma condição para tanto.

 __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8) (0,5 ponto) A Constituição de 1988 contém um significativo elenco de normas que, em 
princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a criminalização de condutas. Em 
todas essas normas é possível identificar um mandado de criminalização expresso, tendo em 
vista os bens e valores envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser considerados 
apenas como proibições de intervenção, expressando também um postulado de proteção, pois 
expressam não apenas uma proibição do excesso, como também podem ser traduzidos como 
proibições de proteção insuficiente. Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, 
impõem ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância de um dos 
princípios penais estudados. Com base nessas noções preliminares, feita uma análise à luz 
dos princípios penais estudados, indique qual é o princípio de que trata o enunciado, 
explicando ainda o seu significado.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Boa prova!



Curso de DIREITO
Formulário de Prova Valor: 7,0

Disciplina: Direito Penal I Data: 21/09/17
Professor(a): Talita Neri Turma: 2.ºB

Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 

tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 

Obs: A prova é individual, sendo permita a consulta apenas ao Código. Questões respondidas a lápis não serão 
avaliadas e as questões objetivas rasuradas ou com mais de uma resposta serão consideradas como erradas. 
Nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. As questões discursivas devem 
ser respondidas no espaço (linhas) delimitado para cada questão.

1) (0,5 ponto) No âmbito do direito penal deve-se reconhecer que a lei é fonte formal da norma 
penal, sendo esta o conteúdo da lei. Ou seja, a lei penal pode conter uma norma de 
característica proibitiva, permissiva, explicativa ou complementar.  Levando em consideração a 
referida informação, bem como o estudo sobre a Lei Penal, assinale a alternativa CORRETA.

a) As normas penais em branco são aquelas em que a definição da conduta criminosa reclama 
complementação. Podem ser homólogas, ou sem sentido amplo, e heterólogas, ou em sentido 
estrito, essas últimas, ocorrem quando o complemento da norma for oriundo da mesma fonte 
legislativa que editou a norma que necessita desse complemento.

b) As normas penais incriminadoras possuem os denominados preceitos primários e 
secundários, sendo que o preceito primário tem a tarefa de cominar a respectiva sanção penal.

c) As normas penais em branco homólogas, ou em sentido amplo, podem ser homovitelinas e 
heterovitelinas, sendo que essas últimas são aquelas que têm suas respectivas normas 
complementares oriundas de outro ramo do direito.

d) A interpretação analógica ou “intra legem” é a aplicação, ao caso não previsto em lei, de lei 
reguladora de caso semelhante.

Gabarito: “c”

2) (0,5 ponto) Os princípios penais configuram verdadeiras garantias e possuem um alto poder 
de concretização, pois inspiram a criação, interpretação e aplicação do Direito Penal (a arma 
mais poderosa de que se pode valer o Estado, pois retira dos indivíduos sua liberdade, que é 
um dos mais importantes direitos fundamentais).  Nesse ponto é que reside sua importância, 
pois os princípios conferem uma lógica ao Direito, preenchendo os espaços vazios e dando 
significado às regras existentes. Com base nessas noções preliminares considere as 
proposições abaixo, e em seguida marque a alternativa correta.

I – O princípio da insignificância é um desdobramento lógico da fragmentariedade e significa 
que o direito penal não deve interferir em demasia na vida do indivíduo, pois a lei penal não 
deve ser vista como primeira opção. 



II – De acordo com o princípio da individualização da pena a prática de idêntica figura típica 
(prática do mesmo crime) por duas pessoas é suficiente para que seja fixada a mesma pena 
em relação aos infratores. 

III – O princípio da legalidade, que se desdobra nos princípios da reserva legal e anterioridade, 
não é aplicável às medidas de segurança, pois elas não possuem natureza de pena, uma vez 
que o Código Penal apenas se refere aos crimes e contravenção penal.

IV - De acordo com a moderna doutrina penal, os princípios gerais de direito são 
considerados fontes formais imediatas, tal como ocorre com a jurisprudência. Esta última não 
tem natureza cogente, salvo quando representa súmula vinculante oriunda do Supremo 
Tribunal Federal.

a) Apenas uma proposição está correta.

b) Apenas duas proposições estão corretas.

c) Apenas três proposições estão corretas.

d) As quatro proposições estão corretas.

Gabarito: “a”

3) (0,5 ponto) Depois de cumprir todas as fases do processo legislativo previsto na 
Constituição Federal, a lei penal ingressa no ordenamento jurídico e, assim como as demais 
leis em geral, vigora até ser revogada por outra. Como a lei pode ser revogada, instauram-se 
situações de conflito de leis no tempo, quando uma lei nova entra em vigor, revogando a 
anterior. De fato, situações diversas surgirão, eis que a lei nova sempre tem conteúdo ao 
menos relativamente diverso da sua antecessora, mesmo porque, se fossem idênticas, não 
haveria razão lógica para sua edição. Com base nessas noções preliminares, analise as 
seguintes afirmações acerca da lei penal, e em seguida assinale a alternativa correta.

I – A novatio legis in pejus é a lei que não existia no momento da prática da conduta e que 
passa a considerar como crime a conduta realizada. Esta norma somente se aplica a fatos 
posteriores à sua vigência.

II – No crime permanente, em que a conduta tenha se iniciado durante a vigência de uma lei, 
e prossiga durante o império de outra, mais severa, aplica-se a lei anterior mais benéfica. 

III – Considere que uma aeronave estrangeira de propriedade privada estivesse sobrevoando 
o espaço aéreo correspondente ao território nacional quando uma passageira praticou crime 
de aborto no seu interior. Nesse caso é aplicável a lei brasileira. 

IV – Tendo em vista que o CP adotou a teoria da atividade quanto ao tempo do crime, fica 
sujeito às normas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e não ao Código 
Penal o agente que, com dezessete anos e onze meses de idade, a tiros de revólver, atinge a 
região abdominal de seu desafeto, vindo o ofendido a falecer quarenta e cinco dias após, em 
consequência dos tiros recebidos.

 Estão corretas as assertivas:

a) II, III e IV.



b) I e IV.

c) I, II e IV.

d) III e IV.

Gabarito: “d”

4) (0,5 ponto) Considere ainda, que entre a data do fato praticado e o término do 
cumprimento da pena, pode surgir outra lei penal, ocorrendo aquilo que chamamos de 
sucessão de leis no tempo. Quando ocorre a sucessão, é necessário observar, em especial 
as regras da ultra-atividade ou retroatividade. Nesse sentido, com relação à aplicação da lei 
penal no tempo e as regras atinentes, assinale a alternativa CORRETA.

a) Se a nova lei for mais favorável ao réu, deixando de considerar criminosa a sua conduta, 
ela retroagirá mesmo que o fato tenha sido definitivamente julgado, fazendo cessar os efeitos 
civis e penais da sentença condenatória. 

b) A lei penal não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, 
salvo no caso de abolitio criminis ou de se tratar de lei que de qualquer modo, favoreça o 
agente (reduzindo a pena, por exemplo).

c) Se entrar em vigor lei penal mais severa, ela será aplicável a fato cometido anteriormente a 
sua vigência, desde que não venha a criar figura típica inexistente.

d) A lei penal mais benéfica é portadora apenas da retroatividade (sendo aplicável a fatos 
ocorridos antes de sua vigência), mas não da ultratividade.

Gabarito: b

5) (2,0 pontos) O princípio da insignificância é um princípio geral de Direito Penal, aplicável, 
portanto, a todo o sistema criminal. A sua aplicação, todavia, não é irrestrita, pois a 
jurisprudência estabelece alguns requisitos para sua aplicação. Possivelmente será cabível a 
aplicação do princípio da insignificância ao caso em que um sujeito subtrai uma bicicleta 
velha e repleta de defeitos da vítima, quase sem nenhum valor econômico. Mas se a vítima 
for pobre e utilizar a bicicleta para atravessar a cidade para trabalhar diariamente em uma 
construção, por exemplo, não haverá espaço para a insignificância. Nesse sentido, com base 
nessas noções preliminares, responda as questões a seguir.

a) (1,0 ponto) No que se refere à aplicação do princípio da insignificância, explique qual é sua 
natureza jurídica. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Padrão de resposta: É causa de exclusão da tipicidade, sua presença acarreta na atipicidade 
material do fato, tendo em vista que não haverá lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico 



protegido. Haverá apenas a tipicidade formal (adequação da conduta praticada pelo agente à 
norma). 

b) (1,0 ponto) Indique quais são os requisitos necessários para que se possa alegar a 
insignificância da conduta.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Resposta padrão: Existem os requisitos objetivos (mínima ofensividade da conduta do 
agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovação do 
comportamento e inexpressividade de lesão jurídica causada). Ainda devem ser observados 
os requisitos subjetivos, que relacionam-se ao agente e à vítima do fato criminoso: condições 
pessoais do agente (para o reincidente  não se aplica o princípio) e condições da vítima: há 
que se conjugar a importância do objeto, levando-se em consideração sua situação 
econômica, o valor sentimental do bem, as circunstancias e resultado do crime.

6) (2,0 pontos) Visando à busca de uma solução relacionada ao conflito aparente de normas, 
o intérprete pode se valer de alguns princípios. Dois dos princípios utilizados para a solução 
do conflito aparente de normas são a consunção e a subsidiariedade. Nesse sentido, 
responda as questões abaixo.

a) (1,0 ponto) Explique no que consiste o princípio da consunção e indique quais são as 
situações em que ocorre sua aplicação. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Resposta padrão: É o princípio segundo o qual um fato mais amplo e mais grave absorve 
outros fatos menos amplos e menos graves, que podem funcionar como fase normal de 
execução ou mero exaurimento do crime. Ocorre no crime progressivo, na progressão 
criminosa e nas situações de antefactum e postfacum impunível.



b) (1,0 ponto) De acordo com o princípio da subsidiariedade, uma norma subsidiária exerce 
função complementar diante de uma norma principal, e na impossibilidade de aplicação da 
norma principal mais grave, aplica-se a norma subsidiária menos grave. Nesse sentido, 
indique um exemplo de norma prevista no Código Penal que apresenta caráter subsidiário em 
relação à outra. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Padrão resposta: Exemplo de subsidiariedade expressa (dado em aula) onde a própria lei faz 
sua ressalva deixando transparecer seu caráter subsidiário: art. 132 do CP.

7) (0,5 ponto) Suponha que dois policiais civis residentes na cidade de Santana do 
Livramento (RS) foram mortos por um brasileiro na cidade de Rivera no Uruguai. Responda 
de maneira fundamentada se existe a possibilidade de aplicação da lei brasileira ao crime em 
questão, indicando ainda, se existe alguma condição para tanto.

 __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Padrão resposta: Sim, ao fundamento de que se aplica a extraterritorialidade prevista no art. 
7.º, II, “b” do CP. Para que se aplique a lei brasileira, devem ser observadas todas as 
condições previstas no §2.º do art. 7.º do CP. 

8) (0,5 ponto) A Constituição de 1988 contém um significativo elenco de normas que, em 
princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a criminalização de condutas. Em 
todas essas normas é possível identificar um mandado de criminalização expresso, tendo em 
vista os bens e valores envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser considerados 
apenas como proibições de intervenção, expressando também um postulado de proteção, pois 
expressam não apenas uma proibição do excesso, como também podem ser traduzidos como 
proibições de proteção insuficiente. Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, 
impõem ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância de um dos 
princípios penais estudados. Com base nessas noções preliminares, feita uma análise à luz 
dos princípios penais estudados, indique qual é o princípio de que trata o enunciado, 
explicando ainda o seu significado.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Padrão de resposta: O enunciado se refere ao princípio da proporcionalidade tendo em vista que este 
não pode compreender apenas a proibição do excesso mas também a proibição de proteção deficiente 
ou insuficiente. Por esse princípio entende-se que as penas devem ser harmônicas à gravidade da 
infração penal cometida, não tendo cabimento o exagero (proibição do excesso) nem a proteção 
deficiente. Dessa forma, não pode o Estado adotar medidas insuficientes para garantir a proteção.

Boa prova!



Curso de DIREITO
Formulário de Prova Valor: 7,0

Disciplina: Direito Penal I Data: 21/09/17
Professor(a): Talita Neri C. de Oliveira Turma:  2.ºB

Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 

tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 

Obs: A prova é individual, sendo permita a consulta apenas ao Código. Questões respondidas a lápis não serão 
avaliadas e as questões objetivas rasuradas ou com mais de uma resposta serão consideradas como erradas. 
Nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. As questões discursivas devem 
ser respondidas no espaço (linhas) delimitado para cada questão.

1) (0,5 ponto) No âmbito do direito penal deve-se reconhecer que a lei é fonte formal da norma 
penal, sendo esta o conteúdo da lei. Ou seja, a lei penal pode conter uma norma de 
característica proibitiva, permissiva, explicativa ou complementar.  Levando em consideração a 
referida informação, bem como o estudo sobre a Lei Penal, assinale a alternativa CORRETA.

a) As normas penais em branco são aquelas em que a definição da conduta criminosa reclama 
complementação. Podem ser homólogas, ou sem sentido amplo, e heterólogas, ou em sentido 
estrito, essas últimas, ocorrem quando o complemento da norma for oriundo da mesma fonte 
legislativa que editou a norma que necessita desse complemento.

b) As normas penais incriminadoras possuem os denominados preceitos primários e 
secundários, sendo que o preceito primário tem a tarefa de cominar a respectiva sanção penal.

c) A interpretação analógica ou “intra legem” é a aplicação, ao caso não previsto em lei, de lei 
reguladora de caso semelhante.

d) As normas penais em branco homólogas, ou em sentido amplo, podem ser homovitelinas e 
heterovitelinas, sendo que essas últimas são aquelas que têm suas respectivas normas 
complementares oriundas de outro ramo do direito.

2) (0,5 ponto) Os princípios penais configuram verdadeiras garantias e possuem um alto poder 
de concretização, pois inspiram a criação, interpretação e aplicação do Direito Penal (a arma 
mais poderosa de que se pode valer o Estado, pois retira dos indivíduos sua liberdade, que é 
um dos mais importantes direitos fundamentais).  Nesse ponto é que reside sua importância, 
pois os princípios conferem uma lógica ao Direito, preenchendo os espaços vazios e dando 
significado às regras existentes. Com base nessas noções preliminares considere as 
proposições abaixo, e em seguida marque a alternativa correta.

I – O princípio da insignificância é um desdobramento lógico da fragmentariedade e significa 
que o direito penal não deve interferir em demasia na vida do indivíduo, pois a lei penal não 
deve ser vista como primeira opção. 

II – De acordo com o princípio da individualização da pena a prática de idêntica figura típica 
(prática do mesmo crime) por duas pessoas é suficiente para que seja fixada a mesma pena 
em relação aos infratores. 



III – O princípio da legalidade, que se desdobra nos princípios da reserva legal e anterioridade, 
não é aplicável às medidas de segurança, pois elas não possuem natureza de pena, uma vez 
que o Código Penal apenas se refere aos crimes e contravenção penal.

IV - De acordo com a moderna doutrina penal, os princípios gerais de direito são 
considerados fontes formais imediatas, tal como ocorre com a jurisprudência. Esta última não 
tem natureza cogente, salvo quando representa súmula vinculante oriunda do Supremo 
Tribunal Federal.

a) As quatro proposições estão corretas.

b) Apenas três proposições estão corretas.

c) Apenas duas proposições estão corretas.

d) Apenas uma proposição está correta.

3) (0,5 ponto) Depois de cumprir todas as fases do processo legislativo previsto na 
Constituição Federal, a lei penal ingressa no ordenamento jurídico e, assim como as demais 
leis em geral, vigora até ser revogada por outra. Como a lei pode ser revogada, instauram-se 
situações de conflito de leis no tempo, quando uma lei nova entra em vigor, revogando a 
anterior. De fato, situações diversas surgirão, eis que a lei nova sempre tem conteúdo ao 
menos relativamente diverso da sua antecessora, mesmo porque, se fossem idênticas, não 
haveria razão lógica para sua edição. Com base nessas noções preliminares, analise as 
seguintes afirmações acerca da lei penal, e em seguida assinale a alternativa correta.

I – Considere que uma aeronave estrangeira de propriedade privada estivesse sobrevoando o 
espaço aéreo correspondente ao território nacional quando uma passageira praticou crime de 
aborto no seu interior. Nesse caso é aplicável a lei brasileira. 

II - A novatio legis in pejus é a lei que não existia no momento da prática da conduta e que 
passa a considerar como crime a conduta realizada. Esta norma somente se aplica a fatos 
posteriores à sua vigência.

III – No crime permanente, em que a conduta tenha se iniciado durante a vigência de uma lei, 
e prossiga durante o império de outra, mais severa, aplica-se a lei anterior mais benéfica. 

IV – Tendo em vista que o CP adotou a teoria da atividade quanto ao tempo do crime, fica 
sujeito às normas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e não ao Código 
Penal o agente que, com dezessete anos e onze meses de idade, a tiros de revólver, atinge a 
região abdominal de seu desafeto, vindo o ofendido a falecer quarenta e cinco dias após, em 
consequência dos tiros recebidos. 

 Estão corretas as assertivas:

a) I, III e IV.

b) I e IV.

c) I, II e IV.



d) III e IV.

4) (0,5 ponto) Considere ainda, que entre a data do fato praticado e o término do 
cumprimento da pena, pode surgir outra lei penal, ocorrendo aquilo que chamamos de 
sucessão de leis no tempo. Quando ocorre a sucessão, é necessário observar, em especial 
as regras da ultra-atividade ou retroatividade. Nesse sentido, com relação à aplicação da lei 
penal no tempo e as regras atinentes, assinale a alternativa CORRETA.

a) A lei penal mais benéfica é portadora apenas da retroatividade (sendo aplicável a fatos 
ocorridos antes de sua vigência), mas não da ultratividade.

b) Se a nova lei for mais favorável ao réu, deixando de considerar criminosa a sua conduta, 
ela retroagirá mesmo que o fato tenha sido definitivamente julgado, fazendo cessar os efeitos 
civis e penais da sentença condenatória.

c) Se entrar em vigor lei penal mais severa, ela será aplicável a fato cometido anteriormente a 
sua vigência, desde que não venha a criar figura típica inexistente.

d) A lei penal não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, 
salvo no caso de abolitio criminis ou de se tratar de lei que de qualquer modo, favoreça o 
agente (reduzindo a pena, por exemplo).

5) (2,0 pontos) O princípio da insignificância é um princípio geral de Direito Penal, aplicável, 
portanto, a todo o sistema criminal. A sua aplicação, todavia, não é irrestrita, pois a 
jurisprudência estabelece alguns requisitos para sua aplicação. Possivelmente será cabível a 
aplicação do princípio da insignificância ao caso em que um sujeito subtrai uma bicicleta 
velha e repleta de defeitos da vítima, quase sem nenhum valor econômico. Mas se a vítima 
for pobre e utilizar a bicicleta para atravessar a cidade para trabalhar diariamente em uma 
construção, por exemplo, não haverá espaço para a insignificância. Nesse sentido, com base 
nessas noções preliminares, responda as questões a seguir.

a) (1,0 ponto) No que se refere à aplicação do princípio da insignificância, explique qual é sua 
natureza jurídica. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

b) (1,0 ponto) Indique quais são os requisitos necessários para que se possa alegar a 
insignificância da conduta.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6) (2,0 pontos) Visando à busca de uma solução relacionada ao conflito aparente de normas, 
o intérprete pode se valer de alguns princípios. Dois dos princípios utilizados para a solução 
do conflito aparente de normas são a consunção e a subsidiariedade. Nesse sentido, 
responda as questões abaixo.

a) (1,0 ponto) Explique no que consiste o princípio da consunção e indique quais são as 
situações em que ocorre sua aplicação. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

b) (1,0 ponto) De acordo com o princípio da subsidiariedade, uma norma subsidiária exerce 
função complementar diante de uma norma principal, e na impossibilidade de aplicação da 
norma principal mais grave, aplica-se a norma subsidiária menos grave. Nesse sentido, 
indique um exemplo de norma prevista no Código Penal que apresenta caráter subsidiário em 
relação à outra. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7) (0,5 ponto) Suponha que dois policiais civis residentes na cidade de Santana do 
Livramento (RS) foram mortos por um brasileiro na cidade de Rivera no Uruguai. Responda 
de maneira fundamentada se existe a possibilidade de aplicação da lei brasileira ao crime em 
questão, indicando ainda, se existe alguma condição para tanto.

 __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8) (0,5 ponto) A Constituição de 1988 contém um significativo elenco de normas que, em 
princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a criminalização de condutas. Em 
todas essas normas é possível identificar um mandado de criminalização expresso, tendo em 
vista os bens e valores envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser considerados 
apenas como proibições de intervenção, expressando também um postulado de proteção, pois 
expressam não apenas uma proibição do excesso, como também podem ser traduzidos como 
proibições de proteção insuficiente. Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, 
impõem ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância de um dos 
princípios penais estudados. Com base nessas noções preliminares, feita uma análise à luz 
dos princípios penais estudados, indique qual é o princípio de que trata o enunciado, 
explicando ainda o seu significado.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Boa prova!



Curso de DIREITO
Formulário de Prova Valor: 7,0

Disciplina: Direito Penal I Data: 21/09/17
Professor(a): Talita Neri C. de Oliveira Turma:   2.ºB

Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 

tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 

Obs: A prova é individual, sendo permita a consulta apenas ao Código. Questões respondidas a lápis não serão 
avaliadas e as questões objetivas rasuradas ou com mais de uma resposta serão consideradas como erradas. 
Nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. As questões discursivas devem 
ser respondidas no espaço (linhas) delimitado para cada questão.

1) (0,5 ponto) No âmbito do direito penal deve-se reconhecer que a lei é fonte formal da norma 
penal, sendo esta o conteúdo da lei. Ou seja, a lei penal pode conter uma norma de 
característica proibitiva, permissiva, explicativa ou complementar.  Levando em consideração a 
referida informação, bem como o estudo sobre a Lei Penal, assinale a alternativa CORRETA.

a) As normas penais em branco são aquelas em que a definição da conduta criminosa reclama 
complementação. Podem ser homólogas, ou sem sentido amplo, e heterólogas, ou em sentido 
estrito, essas últimas, ocorrem quando o complemento da norma for oriundo da mesma fonte 
legislativa que editou a norma que necessita desse complemento.

b) As normas penais incriminadoras possuem os denominados preceitos primários e 
secundários, sendo que o preceito primário tem a tarefa de cominar a respectiva sanção penal.

c) A interpretação analógica ou “intra legem” é a aplicação, ao caso não previsto em lei, de lei 
reguladora de caso semelhante.

d) As normas penais em branco homólogas, ou em sentido amplo, podem ser homovitelinas e 
heterovitelinas, sendo que essas últimas são aquelas que têm suas respectivas normas 
complementares oriundas de outro ramo do direito.

Gabarito: “d”

2) (0,5 ponto) Os princípios penais configuram verdadeiras garantias e possuem um alto poder 
de concretização, pois inspiram a criação, interpretação e aplicação do Direito Penal (a arma 
mais poderosa de que se pode valer o Estado, pois retira dos indivíduos sua liberdade, que é 
um dos mais importantes direitos fundamentais).  Nesse ponto é que reside sua importância, 
pois os princípios conferem uma lógica ao Direito, preenchendo os espaços vazios e dando 
significado às regras existentes. Com base nessas noções preliminares considere as 
proposições abaixo, e em seguida marque a alternativa correta.

I – O princípio da insignificância é um desdobramento lógico da fragmentariedade e significa 
que o direito penal não deve interferir em demasia na vida do indivíduo, pois a lei penal não 
deve ser vista como primeira opção. 



II – De acordo com o princípio da individualização da pena a prática de idêntica figura típica 
(prática do mesmo crime) por duas pessoas é suficiente para que seja fixada a mesma pena 
em relação aos infratores. 

III – O princípio da legalidade, que se desdobra nos princípios da reserva legal e anterioridade, 
não é aplicável às medidas de segurança, pois elas não possuem natureza de pena, uma vez 
que o Código Penal apenas se refere aos crimes e contravenção penal.

IV - De acordo com a moderna doutrina penal, os princípios gerais de direito são 
considerados fontes formais imediatas, tal como ocorre com a jurisprudência. Esta última não 
tem natureza cogente, salvo quando representa súmula vinculante oriunda do Supremo 
Tribunal Federal.

a) As quatro proposições estão corretas.

b) Apenas três proposições estão corretas.

c) Apenas duas proposições estão corretas.

d) Apenas uma proposição está correta.

Gabarito: “d”

3) (0,5 ponto) Depois de cumprir todas as fases do processo legislativo previsto na 
Constituição Federal, a lei penal ingressa no ordenamento jurídico e, assim como as demais 
leis em geral, vigora até ser revogada por outra. Como a lei pode ser revogada, instauram-se 
situações de conflito de leis no tempo, quando uma lei nova entra em vigor, revogando a 
anterior. De fato, situações diversas surgirão, eis que a lei nova sempre tem conteúdo ao 
menos relativamente diverso da sua antecessora, mesmo porque, se fossem idênticas, não 
haveria razão lógica para sua edição. Com base nessas noções preliminares, analise as 
seguintes afirmações acerca da lei penal, e em seguida assinale a alternativa correta.

I – Considere que uma aeronave estrangeira de propriedade privada estivesse sobrevoando o 
espaço aéreo correspondente ao território nacional quando uma passageira praticou crime de 
aborto no seu interior. Nesse caso é aplicável a lei brasileira. 

II - A novatio legis in pejus é a lei que não existia no momento da prática da conduta e que 
passa a considerar como crime a conduta realizada. Esta norma somente se aplica a fatos 
posteriores à sua vigência.

III – No crime permanente, em que a conduta tenha se iniciado durante a vigência de uma lei, 
e prossiga durante o império de outra, mais severa, aplica-se a lei anterior mais benéfica. 

IV – Tendo em vista que o CP adotou a teoria da atividade quanto ao tempo do crime, fica 
sujeito às normas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e não ao Código 
Penal o agente que, com dezessete anos e onze meses de idade, a tiros de revólver, atinge a 
região abdominal de seu desafeto, vindo o ofendido a falecer quarenta e cinco dias após, em 
consequência dos tiros recebidos. 

 Estão corretas as assertivas:

a) I, III e IV.



b) I e IV.

c) I, II e IV.

d) III e IV.

Gabarito: “b”

4) (0,5 ponto) Considere ainda, que entre a data do fato praticado e o término do 
cumprimento da pena, pode surgir outra lei penal, ocorrendo aquilo que chamamos de 
sucessão de leis no tempo. Quando ocorre a sucessão, é necessário observar, em especial 
as regras da ultra-atividade ou retroatividade. Nesse sentido, com relação à aplicação da lei 
penal no tempo e as regras atinentes, assinale a alternativa CORRETA.

a) A lei penal mais benéfica é portadora apenas da retroatividade (sendo aplicável a fatos 
ocorridos antes de sua vigência), mas não da ultratividade.

b) Se a nova lei for mais favorável ao réu, deixando de considerar criminosa a sua conduta, 
ela retroagirá mesmo que o fato tenha sido definitivamente julgado, fazendo cessar os efeitos 
civis e penais da sentença condenatória.

c) Se entrar em vigor lei penal mais severa, ela será aplicável a fato cometido anteriormente a 
sua vigência, desde que não venha a criar figura típica inexistente.

d) A lei penal não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, 
salvo no caso de abolitio criminis ou de se tratar de lei que de qualquer modo, favoreça o 
agente (reduzindo a pena, por exemplo).

Gabarito: “d”

5) (2,0 pontos) O princípio da insignificância é um princípio geral de Direito Penal, aplicável, 
portanto, a todo o sistema criminal. A sua aplicação, todavia, não é irrestrita, pois a 
jurisprudência estabelece alguns requisitos para sua aplicação. Possivelmente será cabível a 
aplicação do princípio da insignificância ao caso em que um sujeito subtrai uma bicicleta 
velha e repleta de defeitos da vítima, quase sem nenhum valor econômico. Mas se a vítima 
for pobre e utilizar a bicicleta para atravessar a cidade para trabalhar diariamente em uma 
construção, por exemplo, não haverá espaço para a insignificância. Nesse sentido, com base 
nessas noções preliminares, responda as questões a seguir.

a) (1,0 ponto) No que se refere à aplicação do princípio da insignificância, explique qual é sua 
natureza jurídica. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Padrão de resposta: É causa de exclusão da tipicidade, sua presença acarreta na atipicidade 
material do fato, tendo em vista que não haverá lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico 
protegido. Haverá apenas a tipicidade formal (adequação da conduta praticada pelo agente à 
norma). 



b) (1,0 ponto) Indique quais são os requisitos necessários para que se possa alegar a 
insignificância da conduta.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Resposta padrão: Existem os requisitos objetivos (mínima ofensividade da conduta do 
agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovação do 
comportamento e inexpressividade de lesão jurídica causada). Ainda devem ser observados 
os requisitos subjetivos, que relacionam-se ao agente e à vítima do fato criminoso: condições 
pessoais do agente (para o reincidente  não se aplica o princípio) e condições da vítima: há 
que se conjugar a importância do objeto, levando-se em consideração sua situação 
econômica, o valor sentimental do bem, as circunstancias e resultado do crime.

6) (2,0 pontos) Visando à busca de uma solução relacionada ao conflito aparente de normas, 
o intérprete pode se valer de alguns princípios. Dois dos princípios utilizados para a solução 
do conflito aparente de normas são a consunção e a subsidiariedade. Nesse sentido, 
responda as questões abaixo.

a) (1,0 ponto) Explique no que consiste o princípio da consunção e indique quais são as 
situações em que ocorre sua aplicação. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Resposta padrão: É o princípio segundo o qual um fato mais amplo e mais grave absorve 
outros fatos menos amplos e menos graves, que podem funcionar como fase normal de 
execução ou mero exaurimento do crime. Ocorre no crime progressivo, na progressão 
criminosa e nas situações de antefactum e postfacum impunível.

b)  (1,0 ponto) De acordo com o princípio da subsidiariedade, uma norma subsidiária exerce 
função complementar diante de uma norma principal, e na impossibilidade de aplicação da 
norma principal mais grave, aplica-se a norma subsidiária menos grave. Nesse sentido, 



indique um exemplo de norma prevista no Código Penal que apresenta caráter subsidiário em 
relação à outra. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Padrão resposta: Exemplo de subsidiariedade expressa (dado em aula) onde a própria lei faz 
sua ressalva deixando transparecer seu caráter subsidiário: art. 132 do CP.

7) (0,5 ponto) Suponha que dois policiais civis residentes na cidade de Santana do 
Livramento (RS) foram mortos por um brasileiro na cidade de Rivera no Uruguai. Responda 
de maneira fundamentada se existe a possibilidade de aplicação da lei brasileira ao crime em 
questão, indicando ainda, se existe alguma condição para tanto.

 __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Padrão resposta: Sim, ao fundamento de que se aplica a extraterritorialidade prevista no art. 
7.º, II, “b” do CP. Para que se aplique a lei brasileira, devem ser observadas todas as 
condições previstas no §2.º do art. 7.º do CP. 

8) (0,5 ponto) A Constituição de 1988 contém um significativo elenco de normas que, em 
princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a criminalização de condutas. Em 
todas essas normas é possível identificar um mandado de criminalização expresso, tendo em 
vista os bens e valores envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser considerados 
apenas como proibições de intervenção, expressando também um postulado de proteção, pois 
expressam não apenas uma proibição do excesso, como também podem ser traduzidos como 
proibições de proteção insuficiente. Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, 
impõem ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância de um dos 
princípios penais estudados. Com base nessas noções preliminares, feita uma análise à luz 
dos princípios penais estudados, indique qual é o princípio de que trata o enunciado, 
explicando ainda o seu significado.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Padrão de resposta: O enunciado se refere ao princípio da proporcionalidade tendo em vista que este 
não pode compreender apenas a proibição do excesso mas também a proibição de proteção deficiente 
ou insuficiente. Por esse princípio entende-se que as penas devem ser harmônicas à gravidade da 
infração penal cometida, não tendo cabimento o exagero (proibição do excesso) nem a proteção 
deficiente. Dessa forma, não pode o Estado adotar medidas insuficientes para garantir a proteção.

Boa prova!
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

 
 
Questão 1 (valor 0,5 pt) 

 

A modernidade não pertence a cultura nenhuma, mas surgiu sempre contra uma cultura particular, como uma fenda, 
uma fissura no tecido desta. Assim, na Europa, a modernidade não surge como um desenvolvimento da cultura cristã, 
mas como uma crítica a esta, feita por indivíduos como Copérnico, Montaigne, Bruno, Descartes, indivíduos que, na 
medida em que a criticavam, já dela se separavam, já dela se desenraizavam. A crítica faz parte da razão que, não 
pertencendo a cultura particular nenhuma, está em princípio disponível a todos os seres humanos e culturas. 
Entendida desse modo, a modernidade não consiste numa etapa da história da Europa ou do mundo, mas numa 
postura crítica ante a cultura, postura que é capaz de surgir em diferentes momentos e regiões do mundo, como na 
Atenas de Péricles, na Índia do imperador Ashoka ou no Brasil de hoje.  

(Antônio Cícero. Resenha sobre o livro “O Roubo da História”. Folha de S.Paulo, 01.11.2008. Adaptado.)  

Com base no texto e nas aulas, a modernidade pode ser entendida como: 

A) um conjunto de princípios morais absolutos, dotados de fundamentação teológica e cristã. 

B) um conjunto de mudanças socioculturais marcadas pela priorização da razão instrumental. 

C) um movimento amplo de propagação da crítica à racionalização.  

D) uma tendência filosófica europeia e ocidental de valorização religiosa e tradicional.  

 

Questão 2 (valor 0,5 pt) 

Entre os principais fatos histórico-sociais que propiciaram o surgimento da sociologia estão: 

 

A) a Revolução dos cravos em Portugal e a Revolução Chinesa. 

B) a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. 

C) a Revolução Russa e a Revolução Chinesa. 

D) a Revolução Mexicana e a Revolução Russa. 
 

.   Questão 3 (valor 0,5 pt) 

 “Solidariedade orgânica” e “solidariedade mecânica” são conceitos propostos pelo sociólogo francês Émile 
Durkheim para explicar a 'coesão social' em diferentes tipos de sociedade. De acordo com as teses desse 
estudioso, nas sociedades ocidentais modernas, prevalece a 'solidariedade orgânica', onde os indivíduos se 
percebem diferentes embora dependentes uns dos outros. A lógica do mercado capitalista, entretanto, baseada na 
competição individualista em busca do lucro, pode corromper os vínculos de solidariedade que asseguram a 
coesão social e conduzir a uma situação de 'anomia'. 

Sobre as análises desse autor, é CORRETO afirmar: 



 

 
A) A questão social é estritamente econômica e depende da vontade de indivíduos autônomos, uma vez que a 

consciência coletiva é justamente a somatória de individualidades diversas.  

B) O desenvolvimento da sociedade moderna pressupõe um processo de anomia irreversível, sendo necessário 
reverter a interdependência causada pela especialização do trabalho. 

C) Os problemas modernos dizem respeito à acentuação da moralidade individualista e à necessidade de 
organização planificada da vida econômica.    

D) Para Durkheim, na sociedade capitalista não há possibilidades de desenvolvimento das coletividades, sendo 
necessários novos pactos de organização econômica.  

 

Questão 4 (valor 0,5 pt) 
 

Segundo Durkheim, o crime é um fato social presente em toda sociedade. Para o autor, nem todo crime é anômico, 
mas apenas aquele que corresponde a uma crise de coesão social. 

A partir do exposto acima, assinale a alternativa correta sobre o significado de anomia social em Durkheim. 

 

A) Ocorre quando há, nas sociedades modernas, com seus intensos processos de mudança, uma situação em que o 
conjunto de regras, valores e procedimentos são reconhecidos por todos os indivíduos, levando ao 
desenvolvimento da sociedade. 

B) Conceito que descreve os sentimentos de falta de objetivos e de desespero provocados pelo processo de 
mudanças do mundo moderno, os quais resultam na perda da influência das normas sociais sobre o 
comportamento individual. 

C) Conceito que descreve a ocorrência, nas sociedades modernas, com seus intensos processos de mudança, de 
um estado de complementaridade e interdependência entre os indivíduos, o que leva a uma menor divisão do 
trabalho social e ao fortalecimento das instituições sociais. 

D) Ocorre quando os sentimentos de falta de objetivos e de desespero provocados pelo processo de mudanças do 
mundo moderno resultam no fortalecimento da coesão social e da influência das normas sociais sobre o 
comportamento individual. 

 

Questão 5 (valor 0,5 pt) 

“Ao contrário de outros pensadores sociológicos anteriores, Max Weber acreditava que a Sociologia deveria se 
concentrar na ação social e não nas estruturas.” 

 (GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 33.) 

De acordo com esta assertiva, Weber considera que: 

a) as ideias, os valores e as crenças têm o poder de ocasionar transformações. 

 b) o conflito de classes é o fator mais relevante para a mudança social.  

c) as estruturas existem externamente ou independentemente dos indivíduos. 

 d) os fatores econômicos são os mais importantes para as transformações sociais. 

 

Questão 6 (valor 0,5 pt) 

Na concepção de Weber, a política é uma atividade geral do ser humano. A atividade política se desenvolve no 
interior de um território delimitado e a autoridade política reivindica o direito de domínio, ou seja, o direito de poder 
usar a força para se fazer obedecer. Se há obediência às ordens, ocorre uma situação de dominação. 
Sobre os tipos de dominação, assinale a alternativa correta. 



 

 
A) A dominação legal racional é a mais impessoal, pois se baseia na aplicação de regras gerais aos casos 
particulares. 

B) O patriarcalismo é o tipo mais característico de dominação legal racional. 

C) A forma mais típica de dominação tradicional é a burocracia. 

D) A dominação carismática constitui um tipo bastante comum de poderio, na medida em que se baseia na crença em 
qualidades pessoais muito comuns. 

 

Questão 7 (valor 0,5 pt) 

A filosofia do método postulada por Karl Marx tem no princípio do conflito um dos seus fundamentos mais 
importantes em termos sociológicos. Sob este postulado é correto afirmar que:  
 

A) os conflitos sociais são culturais, sendo expressões do embate entre a tradição e a inovação.  

B) os conflitos nascem das contradições, sendo estas resultantes do acesso desigual aos meios de produção.     

C) as sociedades mais avançadas são aquelas que melhor se adaptaram ao longo do processo histórico, sendo as 
menos aptas extintas.  

D) os conflitos sociais são observados apenas nas sociedades anteriores à Revolução Industrial.  

E) todas as relações sociais estão desvinculadas da esfera econômica, sendo os conflitos políticos o alicerce da vida 
em sociedade. 

 

 Questão 8 (valor 0,5 pt) 

Acerca do materialismo histórico dialético formulado por Marx, é possível afirmar que  
 
A) explica que as condições materiais de existência são fatores descolados do modo de ser e pensar de cada um, 
já que as ideias são a base para a constituição de materialidade.  

B) explica que são as relações sociais de produção que determinam o modo de ser e pensar de cada indivíduo. É 
um modo histórico, já que a sociedade e a política surgem da ação concreta dos seres humanos no tempo.  

C) entende a História como um processo contínuo e linear, logo a realidade é estática e o movimento da história 
possui uma base material e econômica.  

D) aponta que a origem de todas as relações sociais diz respeito à “superestrutura” da sociedade, pois ocorre nas 
instituições jurídicas, políticas e ideológicas. 

 

Questão 09 (valor 1 pt) 

Considerando a importância da compreensão sintética (ou seja, do encadeamento de elementos que conformam a 
totalidade) das teorias estudadas, sintetize como poderiam ser definidas, cada qual em um único parágrafo, as teorias 
do funcionalismo de Durkheim, a sociologia compreensiva de Weber e o materialismo histórico dialético de Marx: 
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Questão 10 (valor 2 pt) 

 

 

 



 

A sociologia tem sua origem na necessidade de interpretação e análise dos resultados das profundas transformações 
na sociedade ocidental após, sobretudo, a Revolução Industrial. Os avanços tecnológicos, que levaram ao 
aperfeiçoamento de máquinas, mudaram radicalmente os métodos de produção de mercadorias e das relações 
sociais em geral. Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx são considerados autores clássicos, uma vez que 
definiram a pauta da sociologia até os dias atuais. Com perspectivas singulares e consideravelmente divergentes, 
cada um destes autores identificou diferentes aspectos em torno do surgimento, da ascensão e da expansão global 
do sistema capitalista.  

 Atente-se à imagem acima e, utilizando a teoria de ao menos um destes autores, faça uma análise de seu conteúdo. 
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Padrões de respostas 

 

QUESTÃO RESPOSTA: 

01 [B] 

02 [B]  

03 [C] 

04 [B] 

05 [A] 

06 [A] 

07 [B] 

08 [B] 

09 DISCURSIVA 

10 DISCURSIVA 

 

Questão 09 

A questão visa avaliar a capacidade de síntese e exposição, apreendendo o quanto 
das teorias foi incorporado ao conhecimento dos estudantes. Para cumprir o 
esperado, o estudante deverá expor os principais elementos que caracterizem o 
método ou a análise social de cada uma das teorias.  

Admite-se que as respostas devem ser sínteses originais, portanto, não necessitam 
abarcar a totalidade das teorias. A avaliação consistirá em medir a coerência, a 
coesão e extensão da apreensão do conteúdo.     

Obs: este esforço já foi realizado em sala.  

Questão 10 

A questão tem como objetivo avaliar a capacidade analítica e interpretativa dos 
estudantes. A partir da imagem apresentada, espera-se que o estudante estabeleça 
uma análise crítica que envolva a problematização das relações sociais e/ou do 
indivíduo no mundo capitalista, seja a partir da mercadoria, da racionalização ou da 
coesão social – utilizando como referência a teoria dos autores clássicos estudados. 
 
Será avaliada a coerência entre a análise da imagem e a utilização dos conteúdos.  
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL II      Data: 25/09/17 
 Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo Turma: 3º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
 

1. Revista Consultor Jurídico de 17 de maio de 2015 veiculou a seguinte notícia: “Noiva que danifica 
vestido alugado para sessão de fotos deve ressarcir a loja pelos prejuízos que causou. Com base nesse 
entendimento, o 6º Juizado Especial Cível de Brasília condenou uma mulher a pagar à loja de aluguel de 
roupas a quantia de R$ 4,8 mil. Além disso, o juiz determinou que a empresa devolva à cliente nota 
promissória que reteve como garantia de pagamento.”. De acordo com este texto, responda: 
 
a) Aponte qual a modalidade de obrigação é a da noiva e qual é a da empresa de acordo com a 
decisão do 6º Juizado Especial Cível de Brasília apresentada no caso noticiado acima. (0,5) 
 
b) Discorra e explique sobre o efeito de transferência da propriedade com o ato da tradição em 
cada modalidade de obrigação que você identificou na resposta da letra “a” dessa questão de 
acordo com a Lei Civil. (1,5) 
 
 
2. A questão acerca da responsabilidade civil do cirurgião plástico é complexa e tem causado divergência 
na doutrina e na jurisprudência que perdura faz bastante tempo. Costuma-se dizer que a obrigação do 
médico com esta especialidade é de resultado, não de meio. Em uma situação hipotética na qual a 
paciente Sandra contratou o cirurgião plástico Ivan para fazer uma cirurgia no seu nariz de forma que o 
deixasse igual a da atriz Luana Luz, pergunta-se: Qual diferença prática para Ivan se o juiz, da ação 
intentada contra ele por Sandra, considerar a obrigação como de meio ou como de resultado, 
sabendo-se que Ivan não obteve êxito em deixar o nariz de Sandra igual ao da atriz Luana Luz? 
Justifique sua resposta (2,0) 
 
 
3. O advogado e professor José Fernando Simão publicou um artigo no Jornal Carta Forense intitulado 
“‘RES PERIT DOMINO’ e sua origem histórica” no qual disse “Recentemente, um grande amigo e tio 
socioafetivo Newton de Mello retornou de uma viagem ao Irã, antiga Pérsia. (...) Bem, dentre as fotos do 
Palácio de Persépolis que tio Newton me mostrou, vi um baixo-relevo em que um boi era atacado por um 
leão. Essa foto me lembrou a origem da regra res perit domino e a história contada pelo Prof. Álvaro 
Villaça Azevedo. (...) Note-se que em Persépolis (atual Irã) retrata-se um ataque de um leão a um boi, 
cena essa comum no Oriente em épocas antigas, razão pela qual o Código de Hamurabi (Rei da Babilônia 
que governou o território do atual Iraque) liberava o devedor (locatário) do dever de restituir o animal. O 
ataque de leão representava, para essas civilizações, a força maior como excludente de responsabilidade 
civil”. Esse trecho do artigo citado relata sobre a importante regra res perit domino que continua a 
ser aplicada atualmente no Direito das Obrigações. Explique no que consiste essa regra (0,5) e a 
consequência da aplicação da mesma para as partes de uma relação obrigacional quando ocorre a 
perda da coisa certa na obrigação de restituir sem culpa do devedor, tal qual na situação narrada 
do boi (que estava com o devedor locatário) atacado pelo leão. (1,5) 

 



 

4. Júlia pagou uma dívida de R$4.000,00 (quatro mil reais) que tinha para com Beatriz. Depois, 
descobriu que a dívida já estava prescrita quando efetuou o pagamento. Poderá Júlia reaver esse 
valor, alegando pagamento indevido? Assinale a resposta VERDADEIRA de acordo com o Código 
Civil: (1,0) 
 
a) Júlia poderá reaver esse valor alegando pagamento indevido, uma vez que no momento que efetuou o 
pagamento o fez sem o conhecimento da inexigibilidade. 
b) Júlia poderá reaver esse valor alegando pagamento indevido porque ignorava que a dívida tinha 
prescrito. 
c) Júlia não poderá reaver esse valor alegando pagamento indevido pois, apesar de inexigível 
judicialmente, o pagamento foi devido.  
d) Júlia não poderá reaver esse valor alegando pagamento indevido porque quem paga mal, paga duas 
vezes. 
 
5. Veja-se a seguinte ementa de julgado do Tribunal Superior do Trabalho no dia 30 de agosto deste ano 
de 2017: “RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. EXECUÇÃO. 
VALORES RECEBIDOS A MAIOR PELO RECLAMANTE. ERRO DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO 
SOLIDÁRIA DA ADVOGADA DO EMPREGADO PARA RESPONDER PELA QUANTIA 
INDEVIDAMENTE RECEBIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE 
AFERIÇÃO DA RESPONSABILIDADE MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. 
(PROCESSO Nº TST-RR-623-13.2010.5.03.0032).”. Nesse caso julgado, foi movida uma ação de 
execução para restituir quantia indevida por um trabalhador e a empresa que entrou com a ação requereu 
o direcionamento da execução contra a advogada, para que fosse declarada responsável solidária pelos 
valores recebidos a mais. Tendo em vista o caso narrado e o que prevê a Lei Civil acerca da 
solidariedade, assinale a alternativa VERDADEIRA: (1,0) 
a) Nesse caso não faria diferença para a empresa se a obrigação fosse solidária entre o trabalhador e a 
advogada, porque se trata de obrigação divisível (valor em dinheiro), sendo assim, cada devedor arcaria 
com metade.  
b) Se a advogada for declarada solidária, a empresa terá grande vantagem e poderá, inclusive, cobrar a 
dívida integralmente apenas da advogada. 
c) Caso a advogada seja considerada devedora solidária, se a empresa optar por cobrar dela apenas uma 
parte da dívida e depois quiser cobrar o restante, terá que fazê-lo do trabalhador, porque ao cobrar 
parcialmente, renunciou à solidariedade. 
d) Se a advogada for declarada solidária, configura-se a solidariedade ativa, onde cada um dos credores 
terá o mesmo direito de exigir integralmente a dívida ao devedor comum. 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Civil II Data: 25/09/17 
 Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo Turma: 3º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1. Revista Consultor Jurídico de 17 de maio de 2015 veiculou a seguinte notícia: “Noiva que danifica 
vestido alugado para sessão de fotos deve ressarcir a loja pelos prejuízos que causou. Com base nesse 
entendimento, o 6º Juizado Especial Cível de Brasília condenou uma mulher a pagar à loja de aluguel de 
roupas a quantia de R$ 4,8 mil. Além disso, o juiz determinou que a empresa devolva à cliente nota 
promissória que reteve como garantia de pagamento.”. De acordo com este texto, responda: 
 
a) Aponte qual a modalidade de obrigação é a da noiva e qual é a da empresa de acordo com a 
decisão do 6º Juizado Especial Cível de Brasília apresentada no caso noticiado acima. (0,5) 
 
De acordo com a decisão do 6º Juizado Especial Cível de Brasília apresentada no caso noticiado, a 
obrigação da noiva é obrigação de dar coisa certa (0,25) e a obrigação da empresa é obrigação de restituir 
(0,25). 
 
b) Discorra e explique sobre o efeito de transferência da propriedade com o ato da tradição em 
cada modalidade de obrigação que você identificou na resposta da letra “a” dessa questão de 
acordo com a Lei Civil. (1,5) 
 
Na obrigação de dar coisa certa, a entrega do objeto, ou seja, a tradição transferirá a propriedade da 
devedora para a credora. (0,75) O mesmo não ocorrerá na obrigação de restituir, na qual a tradição não 
transfere a propriedade (0,75) 
 
2. A questão acerca da responsabilidade civil do cirurgião plástico é complexa e tem causado divergência 
na doutrina e na jurisprudência que perdura faz bastante tempo. Costuma-se dizer que a obrigação do 
médico com esta especialidade é de resultado, não de meio. Em uma situação hipotética na qual a 
paciente Sandra contratou o cirurgião plástico Ivan para fazer uma cirurgia no seu nariz de forma que o 
deixasse igual a da atriz Luana Luz, pergunta-se: Qual diferença prática para Ivan se o juiz, da ação 
intentada contra ele por Sandra, considerar a obrigação como de meio ou como de resultado, 
sabendo-se que Ivan não obteve êxito em deixar o nariz de Sandra igual ao da atriz Luana Luz? 
Justifique sua resposta (2,0) 
 
Se o juiz considerar a obrigação de Ivan como de meio, apesar deste não ter alcançado o resultado, poderá 
provar que se esforçou para tanto, o que trará como consequência o cumprimento da obrigação e Sandra 
perderá a ação. (1,0)  
Diferentemente ocorrerá se o juiz considerar a obrigação de Ivan como de resultado, uma vez que este, 
não alcançado o resultado, descumpriu a obrigação e Sandra terá êxito na ação (1,0) 
 
3. O advogado e professor José Fernando Simão publicou um artigo no Jornal Carta Forense intitulado 
“‘RES PERIT DOMINO’ e sua origem histórica” no qual disse “Recentemente, um grande amigo e tio 
socioafetivo Newton de Mello retornou de uma viagem ao Irã, antiga Pérsia. (...) Bem, dentre as fotos do 
Palácio de Persépolis que tio Newton me mostrou, vi um baixo-relevo em que um boi era atacado por um 
leão. Essa foto me lembrou a origem da regra res perit domino e a história contada pelo Prof. Álvaro 



 

Villaça Azevedo. (...) Note-se que em Persépolis (atual Irã) retrata-se um ataque de um leão a um boi, 
cena essa comum no Oriente em épocas antigas, razão pela qual o Código de Hamurabi (Rei da Babilônia 
que governou o território do atual Iraque) liberava o devedor (locatário) do dever de restituir o animal. O 
ataque de leão representava, para essas civilizações, a força maior como excludente de responsabilidade 
civil”. Esse trecho do artigo citado relata sobre a importante regra res perit domino que continua a 
ser aplicada atualmente no Direito das Obrigações. Explique no que consiste essa regra (0,5) e a 
consequência da aplicação da mesma para as partes de uma relação obrigacional quando ocorre a 
perda da coisa certa na obrigação de restituir sem culpa do devedor, tal qual na situação narrada 
do boi (que estava com o devedor locatário) atacado pelo leão. (1,5) 
 
A regra res perit domino consiste no fato de que o dono suportará a perda da coisa, pois significa isso: a 
coisa perece para o dono (0,5). 
A aplicação da regra res perit domino na perda da coisa certa na obrigação de restituir sem culpa do 
devedor acarretará as seguintes consequências:  
- Para o devedor – resolverá a obrigação sem ter que pagar perdas e danos, pois não teve culpa. (0,75) 
- Para o credor – resolverá a obrigação e terá que suportar a perda, pois é o dono da coisa. (0,75) 
 

4. Júlia pagou uma dívida de R$4.000,00 (quatro mil reais) que tinha para com Beatriz. Depois, 
descobriu que a dívida já estava prescrita quando efetuou o pagamento. Poderá Júlia reaver esse 
valor, alegando pagamento indevido? Assinale a resposta VERDADEIRA de acordo com o Código 
Civil: (1,0) 
 
a) Júlia poderá reaver esse valor alegando pagamento indevido, uma vez que no momento que efetuou o 
pagamento o fez sem o conhecimento da inexigibilidade. 
b) Júlia poderá reaver esse valor alegando pagamento indevido porque ignorava que a dívida tinha 
prescrito. 
c) Júlia não poderá reaver esse valor alegando pagamento indevido, pois, apesar de inexigível 
judicialmente, o pagamento foi devido. (Justificativa –art. 882) 
d) Júlia não poderá reaver esse valor alegando pagamento indevido porque quem paga mal, paga duas 
vezes. 
 
5. Veja-se a seguinte ementa de julgado do Tribunal Superior do Trabalho no dia 30 de agosto deste ano 
de 2017: “RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. EXECUÇÃO. 
VALORES RECEBIDOS A MAIOR PELO RECLAMANTE. ERRO DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO 
SOLIDÁRIA DA ADVOGADA DO EMPREGADO PARA RESPONDER PELA QUANTIA 
INDEVIDAMENTE RECEBIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE 
AFERIÇÃO DA RESPONSABILIDADE MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. 
(PROCESSO Nº TST-RR-623-13.2010.5.03.0032).”. Nesse caso julgado, foi movida uma ação de 
execução para restituir quantia indevida por um trabalhador e a empresa que entrou com a ação requereu 
o direcionamento da execução contra a advogada, para que fosse declarada responsável solidária pelos 
valores recebidos a mais. Tendo em vista o caso narrado e o que prevê a Lei Civil acerca da 
solidariedade, assinale a alternativa VERDADEIRA: (1,0) 
a) Nesse caso não faria diferença para a empresa se a obrigação fosse solidária entre o trabalhador e a 
advogada, porque se trata de obrigação divisível (valor em dinheiro), sendo assim, cada devedor arcaria 
com metade.  
b) Se a advogada for declarada solidária, a empresa terá grande vantagem e poderá, inclusive, cobrar a 
dívida integralmente apenas da advogada. (Justificativa –art. 275) 
c) Caso a advogada seja considerada devedora solidária, se a empresa optar por cobrar dela apenas uma 
parte da dívida e depois quiser cobrar o restante, terá que fazê-lo do trabalhador, porque ao cobrar 
parcialmente, renunciou à solidariedade. 
d) Se a advogada for declarada solidária, configura-se a solidariedade ativa, onde cada um dos credores 
terá o mesmo direito de exigir integralmente a dívida ao devedor comum. 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,00 

Disciplina: 
DIREITO CONSTITUCIONAL II 
 

Data: 26/09/17 

Professor: MÁRCIO R. C. BARBOSA Turma: 3º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

 
Instruções para a Prova – Leia Antes de Iniciar! 

 

 A Prova deverá ser realizada individualmente. 

 Permite-se a consulta somente à legislação “seca”, atendidos os seguintes requisitos: material 

impresso por editora; que não contenha informações adicionais de cunho doutrinário; proibida a 

utilização de legislação comentada; o material como um todo não pode conter informações 

acrescentadas manual ou eletronicamente. 

 Deverão constar em cima da carteira apenas o material a ser utilizado, por exemplo: lápis, 

borracha e caneta azul ou preta.  

 Celulares deverão ser desligados e guardados junto com outros materiais embaixo da carteira. 

 Não é permitido empréstimo de quaisquer materiais entre colegas. 

 É proibido qualquer tipo de comunicação entre os alunos; 

 É primordial o silêncio durante a realização da prova. 

 O tempo de prova será informado pelo professor. 

 O valor de cada questão está indicado na mesma. 

 Nas questões objetivas há apenas uma resposta correta. Pense bem antes de marcá-la, pois 

rasura e/ou escolha de mais de uma alternativa acarreta na anulação da questão. Na 

eventualidade de recurso deferido apontando mais de uma alternativa como correta somente estas 

serão consideradas, não atribuindo-se pontos para as demais alternativas ou questões em branco. 

 Nas questões discursivas somente serão consideradas as linhas indicadas para cada uma das 

questões. Questões ilegíveis serão desconsideradas. 

 O descumprimento de quaisquer das regras mencionadas levará ao recolhimento de provas e 

atribuição de nota zero aos envolvidos. 

 Todas as informações para resolução das questões estão contidas no texto, o professor não 

responderá a dúvidas individuais. A interpretação das questões faz parte da avaliação 

 

Ótima Prova! 

“A EDUCAÇÃO TEM RAÍZES AMARGAS, MAS OS SEUS FRUTOS SÃO DOCES”. ARISTÓTELES 



 

 
 
 
QUESTÃO 01 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
 
 
Moraes, ao tratar da União argumenta que: 
 

A União é entidade federativa autônoma em relação aos Estados-membros 
e municípios, constituindo pessoa jurídica de Direito Público Interno, 
cabendo-lhe exercer as atribuições da soberania do Estado brasileiro. Não 
se confundindo com o Estado Federal, este sim pessoa jurídica de Direito 
Internacional e formado pelo conjunto de União, Estados-membros, Distrito 
Federal e municípios. Ressalta-se, porém, que a União poderá agir em 
nome próprio, ou em nome de toda a Federação, quando, neste último 
caso, relacionar-se internacionalmente com os demais países.  

 
Após a leitura responda à seguinte questão: 
 
É correto afirmar que a União, por ser pessoa jurídica de direito público interno desprovida de 
soberania, não pode manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 
internacionais? Justifique com fundamento na Constituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
QUESTÃO 02 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
 

Leia o fragmento do texto denominado Distrito Federal: organização e natureza 
jurídica decorrentes da Constituição de 1988, divulgado pelo Senado Federal. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/175758/000448509.pdf?sequence=1>. 

 
É incontroverso o fato de que a cada nova Constituição promulgada ter-se-
á um Estado distinto daquele existente quando da vigência do Documento 
Supremo anterior. Assim, o Estado decorrente do Texto Fundamental de 
1988 é diverso do verificado sob a égide da Carta de 1967, diferindo ambos 
daquele criado pelo Estatuto Básico de 1946, e assim por diante. Destarte, 



 

óbvio se apresenta que a cada nova Lei Suprema tem-se positivado um 
novo Estado.  
(...) 
Dessa forma, ficam iniludivelmente traçados os tipos de Estado e de 
governo acolhidos em nosso sistema positivo constitucional, quais sejam: 
Estado federal, cuja forma de governo é a republicana. 
Mas também se percebe, seguramente, no referido preceito, que o 
constituinte elegeu quatro entidades estatais como componentes da 
federação brasileira: União, Estados-Membros, Distrito Federal e 
Municípios. 
Diversamente do Texto Magno anterior, que nada previa expressamente 
acerca de os Municípios e o Distrito Federal integrarem a federação, o atual 
o faz, e, diga-se, de modo inquestionável.  

 
 
Após a leitura responda à seguinte questão: 
 
É correto afirmar que o Distrito Federal abriga Brasília, a capital federal, sendo vedada a este 
ente federativo sua divisão em Municípios? Justifique com fundamento na Constituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
QUESTÃO 03 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
 

Alexandre de Moraes, ao tratar da repartição das competências constitucionais assim 
iniciou sua exposição: 
 

A autonomia das entidades federativas pressupõe repartição de competên-
cias legislativas, administrativas e tributárias, sendo, pois, um dos pontos 
caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal. 
(...) 
A própria Constituição Federal estabelecerá as matérias próprias de cada 
um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e mu-
nicípios (...) 

 
 
Sobre a temática das competências legislativas responda, com fundamento na Constituição, qual 
a modalidade considerada “vertical”, uma vez que cabe à União apenas o estabelecimento das 



 

regras gerais e aos Estados a competência suplementar. Neste caso, o que acontece diante da 
inércia da União para estabelecer as normas gerais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
QUESTÃO 04 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
 

Leia fragmento da decisão do Ministro Celso de Mello, do STF (IF nº 591-9/BA), sobre 
intervenção: 
 

O mecanismo da intervenção constitui instrumento essencial à viabilização 
do próprio sistema federativo, e, não obstante o caráter excepcional de sua 
utilização – necessariamente limitada às hipóteses taxativamente definidas 
na Carta Política - , mostra-se impregnado de múltiplas funções de ordem 
político-jurídicas, destinadas: 
*a tornar efetiva a intangibilidade do vínculo federativo; 
*a fazer respeitar a integridade territorial das unidades federativas 
*a promover a unidade do Estado Federal 
*a preservar a incolumidade dos princípios fundamentais proclamados pela 
Constituição da República. 

 
 
Diante da leitura e de seus conhecimentos sobre intervenção, responda com fundamento na 
atual Constituição se há algum ente federativo que possa tanto promover quanto sofrer 
intervenção. Caso haja, indique expressamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,00 

Disciplina: 
DIREITO CONSTITUCIONAL II 
 

Data: 26/09/17 

Professor: MÁRCIO R. C. BARBOSA Turma: 3º 
 

 
Respostas Esperadas 
 
 
 

QUESTÃO 01 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
É correto afirmar que a União, por ser pessoa jurídica de direito público interno 
desprovida de soberania, não pode manter relações com Estados estrangeiros e 
participar de organizações internacionais? Justifique com fundamento na 
Constituição. 
 
Não. De fato a União é pessoa jurídica de direito público interno e não possui 
soberania, pois assim como todos os demais entes federativos possui 
apenas autonomia, nos termos da Constituição. Não obstante, a parte final 
da assertiva está errada por ser diametralmente oposta à expressa previsão 
do art. 21, I, da Constituição. Desta forma, compete à União manter relações 
com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Assim 
agindo, a União representa a República Federativa do Brasil.  
 
 
 
 
QUESTÃO 02 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
É correto afirmar que o Distrito Federal abriga Brasília, a capital federal, sendo 
vedada a este ente federativo a sua divisão em Municípios? Justifique com 
fundamento na Constituição. 
 
Sim. Primeiramente o Distrito Federal abriga Brasília, que é a capital federal, 
nos termos do art. 18, § 1º, da Constituição. Além disso, o Distrito Federal 
realmente possui expressa vedação constitucional à sua divisão em 
Municípios, conforme preconiza o art. 32, que assim dispõe: “O Distrito 
Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, 
votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por 
dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição’. 
 



 

 
QUESTÃO 03 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
Sobre a temática das competências legislativas responda, com fundamento na 
Constituição, qual a modalidade considerada “vertical”, uma vez que cabe à União 
apenas o estabelecimento das regras gerais e aos Estados a competência 
suplementar. Neste caso, o que acontece diante da inércia da União para 
estabelecer as normas gerais? 
 
Esta modalidade de competência é a concorrente, prevista no art. 24 da 
Constituição. A competência geral da União está prevista no § 1º, enquanto a 
suplementar dos Estados consta no § 2º, ambos do mesmo artigo.  
Na eventualidade de inércia da União, nos termos do § 3º, do art. 24, da Carta 
Magna, caberá aos Estados o exercício da competência legislativa plena 
(normas gerais e específicas).  
 
 
 
 
 
QUESTÃO 04 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
 
Diante da leitura e de seus conhecimentos sobre intervenção, responda com 
fundamento na atual Constituição se há algum ente federativo que possa tanto 
promover quanto sofrer intervenção. Caso haja, indique expressamente. 
 
Sim, há um ente federativo que pode promover e sofrer intervenção. Dentre 
os entes somente os Estados-membros possuem essa peculiaridade. Estes 
podem sofrer “intervenção federal”, nos moldes do art. 34 da Carta Magna. 
Ainda, nos termos do art. 35 da Lei Maior, os Estados podem promover a 
“intervenção estadual”. 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PENAL II Data: 21/09/17 
 Professor(a): Marco Túlio Ferreira dos Santos Turma: 3º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Orientações Gerais do professor. 
 

1- A prova deve ser feita a caneta azul. Questões a lápis ou caneta de qualquer outra cor NÃO 
serão corrigidas, sendo-lhes atribuída a nota ZERO. 

2- É proibido o uso de celular. O simples toque do celular, piscar de luzes, vibração será 
considerado comunicação, e, portanto cola, sendo atribuído ao examinando a nota ZERO. 

3- A consulta a qualquer material está proibida, sob pena de ser atribuído ao examinando nota 
ZERO em toda a prova. 

4- Não é permitido o contato entre examinandos. 
5- O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 (quarenta minutos). 
6- Não é permitida a utilização de celulares (eletrônicos em geral) mesmo após o fim da prova. 
7- Não será permitido rasura em questões fechadas. 
8- Caso o examinando cometa algum erro em questões abertas, deve valer-se da técnica correta 

“(errrso) erro” para correção do eventual equívoco, sob pena de ser atribuído ao examinando a 
nota ZERO na questão.  

9-  O examinando não deve ultrapassar as linhas designadas como “espaço” para respostas. 
Quaisquer que sejam as informações lançadas fora do espaço designado serão 
desconsideradas. 
 
Questão 1: (1,0 ponto) 
 
São espécies de regimes prisionais: 

 a) fechado, semi-aberto e aberto.    

 b) reclusão, detenção e liberdade assistida 

 c) privação de liberdade e restrição de direitos 

 d) reclusão, detenção e prisão simples.  

 

Questão 2: 

O artigo 59 do Código Penal fala sobre necessidade e suficiência da pena. O HC 111.840 SP, 

impetrado pela defensoria pública do estado de SP, questionava a lei de crimes hediondos que 

determinava que o regime inicial do cumprimento da pena deveria ser o fechado, sem que 

quaisquer outras análises fossem pertinentes. 

Perguntas: 



 

a) Qual a relevância do princípio da individualização da pena para este caso? Explique 

apresentando inclusive a fundamentação legal. (1,0 ponto) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Tais alegações sobre “injustiça” da lei, nos moldes em que foi originalmente promulgada, 

geraram modificações na própria lei. Qual a modificação no texto da lei foi feita? (1,0 ponto) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 3: 

 

A bebê de sete meses estuprada dentro de um motel na Zona Leste de Manaus já 

havia sido vítima do mesmo crime outras vezes, segundo informou a delegada Juliana Tuma, 

titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), nesta 

sexta-feira (1º).  

Um casal foi preso em flagrante, na quinta-feira (31), por suspeita do crime, uma 

mulher de 24 anos e um médico peruano de 45 anos, que atua em hospitais de municípios do 

Estado. Segundo a polícia, uma funcionária acionou a polícia após ouvir a criança chorando 

dentro de um dos quartos.  

De acordo com Tuma, em depoimento, os funcionários informaram que o infrator 

chegou ao motel conduzindo um carro e solicitou uma suíte. Eles argumentaram que não 

viram a jovem e a criança no interior do veículo, pois elas possivelmente estariam no banco 

de trás do automóvel. Segundo a autoridade policial, uma funcionária do lugar ouviu um 

choro perturbador de um bebê, vindo de um dos quartos. Diante disso, acionou os policiais 

militares, por meio do número 190.  

“No local indicado os policiais militares encontraram o médico, a jovem e a filha 

dela. Na ocasião, constataram que a bebê estava nua. Os policiais então pediram para uma 

camareira verificar a genitália da bebê, quando foi constatada certa vermelhidão na região, 

com indícios de estupro. Em seguida o médico e a mãe da vítima, que se relacionavam há 



 

cerca de dez anos, foram levados até a Depca e a bebê encaminhada ao Instituto Médico Legal 

(IML), para exame de corpo de delito”, explicou Juliana Tuma.  

Os suspeitos dizem ser os pais da criança, mas a polícia informou que ainda investiga 

a informação, já que não há registro de nascimento da criança.  

A delegada disse que um laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou o estupro 

e contatou, ainda, que a bebê de sete meses já sofria abuso há muito mais tempo. O último 

ocorreu na quinta-feira (31).  

Fonte: (modificada) 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/bebe-estuprada-em-motel-ja-foi-vitima-de-outros-

abusos-diz-policia-em-manaus.ghtml 

 

Pergunta: 

A súmula 718 do STF versa sobre fixação do regime inicial do cumprimento de pena. 

Imagine-se que nesta situação que alcançou enorme repercussão midiática, ocorra uma 

condenação nos seguintes termos. “Condeno o réu a 7 anos e 8 meses de reclusão, a serem 

cumpridos inicialmente em regime fechado. Em observância a lei de crimes hediondos; 

considerando que o crime de estupro de vulnerável ofende a toda a sociedade porque é muito 

grave, deve o regime inicial do cumprimento da pena ser o fechado. Por estas razões, 

publique-se, intime-se, cumpra-se.” 

 

Isto posto, observando, o artigo 59 do Código Penal (0,5 ponto), a súmula retro mencionada 

(1,0 ponto), a lei de crimes hediondos (1,5 pontos) e o HC 111.840 (2,0 pontos), imagine que 

na qualidade de advogado de defesa, você deva fazer um recurso de apelação. No recurso, a 

linha de argumentação seria a seguinte: 

OBS.: utilize todos os três tópicos, explicando um a um e correlacionando-os ao caso em 

concreto. 

MM. JUIZ, 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PENAL II Data: 21/09/17 
 Professor(a): Marco Túlio Ferreira dos Santos Turma: 3º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Orientações Gerais do professor. 
 

1- A prova deve ser feita a caneta azul. Questões a lápis ou caneta de qualquer outra cor NÃO 
serão corrigidas, sendo-lhes atribuída a nota ZERO. 

2- É proibido o uso de celular. O simples toque do celular, piscar de luzes, vibração será 
considerado comunicação, e, portanto cola, sendo atribuído ao examinando a nota ZERO. 

3- A consulta a qualquer material está proibida, sob pena de ser atribuído ao examinando nota 
ZERO em toda a prova. 

4- Não é permitido o contato entre examinandos. 
5- O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 (quarenta minutos). 
6- Não é permitida a utilização de celulares (eletrônicos em geral) mesmo após o fim da prova. 
7- Não será permitido rasura em questões fechadas. 
8- Caso o examinando cometa algum erro em questões abertas, deve valer-se da técnica correta 

“(errrso) erro” para correção do eventual equívoco, sob pena de ser atribuído ao examinando a 
nota ZERO na questão.  

9-  O examinando não deve ultrapassar as linhas designadas como “espaço” para respostas. 
Quaisquer que sejam as informações lançadas fora do espaço designado serão 
desconsideradas. 
 
Questão 1: (1,0 ponto) 
 
São espécies de regimes prisionais: 

 a) fechado, semi-aberto e aberto.    

 b) reclusão, detenção e liberdade assistida 

 c) privação de liberdade e restrição de direitos 

 d) reclusão, detenção e prisão simples.  

 

Questão 2: 

O artigo 59 do Código Penal fala sobre necessidade e suficiência da pena. O HC 111.840 SP, 

impetrado pela defensoria pública do estado de SP, questionava a lei de crimes hediondos que 

determinava que o regime inicial do cumprimento da pena deveria ser o fechado, sem que 

quaisquer outras análises fossem pertinentes. 

Perguntas: 



 

a) Qual a relevância do princípio da individualização da pena para este caso? Explique 

apresentando inclusive a fundamentação legal. (1,0 ponto) 

A justificativa utilizada para interposição deste HC foi a violação ao princípio da 

individualização da pena contido no art. 59 do CP. Este art. prevê que a pena deve ser 

necessária e suficiente, ou seja, não pode ser menor nem maior que a necessidade do sujeito 

de ser ressocializado.  

b) Tais alegações sobre “injustiça” da lei, nos moldes em que foi originalmente promulgada, 

geraram modificações na própria lei. Qual a modificação no texto da lei foi feita? (1,0 ponto) 

O HC foi responsável pela declaração de inconstitucionalidade do texto da lei, que passou a 

dispor sobre regime inicialmente fechado (e não mais integralmente fechado). 

 

Questão 3: 

 

A bebê de sete meses estuprada dentro de um motel na Zona Leste de Manaus já 

havia sido vítima do mesmo crime outras vezes, segundo informou a delegada Juliana Tuma, 

titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), nesta 

sexta-feira (1º).  

Um casal foi preso em flagrante, na quinta-feira (31), por suspeita do crime, uma 

mulher de 24 anos e um médico peruano de 45 anos, que atua em hospitais de municípios do 

Estado. Segundo a polícia, uma funcionária acionou a polícia após ouvir a criança chorando 

dentro de um dos quartos.  

De acordo com Tuma, em depoimento, os funcionários informaram que o infrator 

chegou ao motel conduzindo um carro e solicitou uma suíte. Eles argumentaram que não 

viram a jovem e a criança no interior do veículo, pois elas possivelmente estariam no banco 

de trás do automóvel. Segundo a autoridade policial, uma funcionária do lugar ouviu um 

choro perturbador de um bebê, vindo de um dos quartos. Diante disso, acionou os policiais 

militares, por meio do número 190.  

“No local indicado os policiais militares encontraram o médico, a jovem e a filha 

dela. Na ocasião, constataram que a bebê estava nua. Os policiais então pediram para uma 

camareira verificar a genitália da bebê, quando foi constatada certa vermelhidão na região, 

com indícios de estupro. Em seguida o médico e a mãe da vítima, que se relacionavam há 

cerca de dez anos, foram levados até a Depca e a bebê encaminhada ao Instituto Médico Legal 

(IML), para exame de corpo de delito”, explicou Juliana Tuma.  

Os suspeitos dizem ser os pais da criança, mas a polícia informou que ainda investiga 

a informação, já que não há registro de nascimento da criança.  



 

A delegada disse que um laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou o estupro 

e contatou, ainda, que a bebê de sete meses já sofria abuso há muito mais tempo. O último 

ocorreu na quinta-feira (31).  

Fonte: (modificada) 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/bebe-estuprada-em-motel-ja-foi-vitima-de-outros-

abusos-diz-policia-em-manaus.ghtml 

 

Pergunta: 

A súmula 718 do STF versa sobre fixação do regime inicial do cumprimento de pena. 

Imagine-se que nesta situação que alcançou enorme repercussão midiática, ocorra uma 

condenação nos seguintes termos. “Condeno o réu a 7 anos e 8 meses de reclusão, a serem 

cumpridos inicialmente em regime fechado. Em observância a lei de crimes hediondos; 

considerando que o crime de estupro de vulnerável ofende a toda a sociedade porque é muito 

grave, deve o regime inicial do cumprimento da pena ser o fechado. Por estas razões, 

publique-se, intime-se, cumpra-se.” 

 

Isto posto, observando, o artigo 59 do Código Penal (0,5 ponto), a súmula retro mencionada 

(1,0 ponto), a lei de crimes hediondos (1,5 pontos) e o HC 111.840 (2,0 pontos), imagine que 

na qualidade de advogado de defesa, você deva fazer um recurso de apelação. No recurso, a 

linha de argumentação seria a seguinte: 

OBS.: utilize todos os três tópicos, explicando um a um e correlacionando-os ao caso em 

concreto. 

MM. JUIZ, o réu tem direito a individualização da pena não só quando da dosimetria da 

mesma, mas também quando do cumprimento. A súmula em questão, bem como toda a 

orientação majoritária do STF esta consolidada no sentido de que a gravidade em abstrato do 

crime não é causa suficiente para estabelecer regime de cumprimento de pena mais grave do 

que o normal. Neste caso, conforme se observa, o juiz fundamentou sua decisão judicial de 

maneira insuficiente, deixando assim de observar o contido no art, 93, IX da CF 88. Tal 

decisão afronta ainda a súmula do STF.  

Ainda que o crime em questão seja hediondo, pacifico o entendimento pela 

inconstitucionalidade do texto de lei que determinada que o regime de cumprimento de pena 

deve automaticamente, nos casos de crime hediondo, ser o fechado. Tal decisão, ainda que 

juridicamente possível, requer ampla e satisfatória fundamentação, por força de entendimento 

fixado no HC retro mencionado, do art. 93, IX da CF de 88 e da súmula 718 do STF. 

 



Curso de Direito
Formulário de Prova Valor: 8,0

Disciplina: ECONOMIA E GESTÃO Data: 22/09/17
Professor(a): Marcus Vinícius Moreira Castro Silva. Turma: 03 DIR.

Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 

qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 

Desde os primórdios / Até hoje em dia / O homem ainda faz / O que o macaco fazia
Eu não trabalhava, eu não sabia / Que o homem criava e também destruía
Homem primata / Capitalismo selvagem
Eu aprendi / A vida é um jogo / Cada um por si / E deus contra todos
Você vai morrer / E não vai pro céu / É bom aprender / A vida é cruel
Homem primata / Capitalismo selvagem

O letra acima é da canção homem primata do grupo Titãs, gravada no disco Cabeça Dinossauro em 1986. 
Com espeque nos estudos realizados em sala de aula sobre a evolução dos sistemas econômicos, o que 
se define como capitalismo selvagem e capitalismo moderno? Qual a principal diferença entre este dois 
momentos do sistema? Pode-se afirmar que quando do lançamento desta canção havia um capitalismo 
selvagem no Brasil?  (valor 2,0) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________



Questão 02 (valor 2,0)
Em uma década, número de advogados aumenta quase 40% Subseção da OAB com sede em Pres. Prudente 
chega a 3 mil profissionais.
Instituição atribui quantidade de bacharéis à massificação das graduações.

Nesta terça-feira (11), é comemorado o Dia do Advogado. No período de uma década, o número de profissionais 
na 29ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na região de Presidente Prudente, aumentou 
39,21%. Em 2005, eram 2.155 pessoas habilitadas para exercer a profissão e, neste ano, a quantidade está em 
torno de 3 mil.
De acordo com o presidente da 29ª Subseção, Rodrigo Arteiro, a perspectiva é de que continue aumentando o 
número de advogados, já que há também um avanço na quantidade de vagas nos cursos de Direito. "O número 
de bacharéis é grande por causa dessa massificação das graduações". Fonte: http://g1.globo.com/sp/presidente-
prudente-regiao/noticia/2015/08/em-uma-decada-numero-de-advogados-aumenta-quase-40.html

Analisando a notícia acima veiculada e as discussões sobre mercado, escassez e necessidade humana feitas em 
sala de aula. Quais seriam as respostas para os quatro problemas econômicos básicos para o mercado da 
advocacia no Brasil? justifique sua resposta.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________



Questão 03 . leia o texto abaixo e relacionando com o conteúdo explanado em sala de aula responda às 
questões:

FRIBOI TENTA AMPLIAR O MONOPÓLIO DA CARNE E O CADE NÃO DEIXA. PECUARISTAS GOIANOS 
COMEMORAM DECISÃO.
Diário da Manhã
A decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de suspender o grupo JBS de fechar plantas 
ou partes de três unidades frigoríficas adquiridas no Acre, em Rondônia e no Mato Grosso “aliviou um pouco” as 
preocupações dos pecuaristas do Centro-Oeste.
Os pecuaristas se queixam, entre outras coisas, do problema de rendimento de carcaça e sua tipificação; como 
acabar com os calotes dos frigoríficos? É defendida por muitos também a criação de um fundo de marketing para 
a pecuária. Abertura de novos mercados e se vale a pena criar uma agência reguladora da cadeia de carne. 
Segundo Miguel Cavalcanti, do BeefPoint com sede em São Paulo, “a questão do rendimento e peso de carcaça é 
muito séria e antiga. Peso é básico e mostra como a confiança anda desgastada entre esses dois elos da cadeia. 
Além do peso de carcaça, é fundamental criar um padrão brasileiro de toalete, de limpeza da carcaça”. O sistema, 
em sua opinião, vai aumentar a transparência. No processo de falência, o prejuízo é incalculável para os 
pecuaristas, que recebem com anos de atraso e na hora do pagamento, um boi não vale um quilo de carne.
A busca de novos mercados, segundo Cavalcanti, passa pelos frigoríficos, Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e Itamarati nas negociações internacionais. Ele observa que “temos uma regra de rastreabilidade 
para a Unidade Europeia diferente de outros países vizinhos”. A agência reguladora, como acontece com a laranja 
e a cana, é considerada interessante pelo estudioso do setor.
Graças ao movimento nacional contra o monopólio dos frigoríficos, viabilizado pela Sociedade Goiana de Pecuária 
e Agricultura (SGPA), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) congelou quarta-feira a compra de 
três frigoríficos pela JBS nos Estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre.

a) O texto fala claramente de uma estrutura de mercado. Qual a estrutura evidenciada no texto e quais 
as suas características? (valor 1,0)
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

b) Analisando a situação no mercado de uma cidade pequena, onde diversos açougues fazem o abate 
de animais para comercialização da carne, que estrutura de mercado poderia ser identificada e quais as 
consequências disso sobre o preço do carne? Justifique sua resposta (valor 1,0)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________



Questão 04 (valor: 2,0). 

BRASIL VOLTA A CRESCER, EM MAR DE INCERTEZAS POLÍTICAS.

Rio de Janeiro, 1 Jun 2017 (AFP) - O Brasil voltou a crescer, depois de dois anos de grande contração econômica. 
No entanto, ainda é prematuro dizer se o país saiu da pior recessão de sua história ou se terá uma recaída, em 
meio ao cenário de incerteza política. O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou no período janeiro-março 
uma expansão de 1% em relação ao trimestre anterior, coincidindo com as previsões dos analistas.
Por setor, o aumento trimestral registrou um impressionante crescimento da Agricultura, de 13,4%, graças ao 
maior volume das colheitas e à boa resistência dos preços das commodities. Nesta quarta-feira, o IBGE anunciou 
uma queda inesperada da taxa de desemprego, que se encontra em 13,6%, atingindo 14 milhões de pessoas. A 
inflação, que era de 10,67% em 2015, hoje se encontra abaixo da meta oficial de 4,5%. Fonte: 
https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2017/06/01/brasil-volta-a-crescer-em-mar-de-incertezas-politicas.htm

A notícia acima trata claramente da análise MACROECONÔMICA, vinculando com os estudos sobre o 
mesmo tema em sala de aula, faça uma dissertação, utilizando as linhas abaixo, comentado como se 
comporta e a interpretação econômica dos indicadores macroeconômicos apresentados na notícia.
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
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Curso de Direito
Formulário de Prova Valor: 8,0

Disciplina: ECONOMIA E GESTÃO Data: 22/09/17
Professor(a): Marcus Vinícius Moreira Castro Silva. Turma: 03 DIR.

Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 

qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 

Desde os primórdios / Até hoje em dia / O homem ainda faz / O que o macaco fazia
Eu não trabalhava, eu não sabia / Que o homem criava e também destruía
Homem primata / Capitalismo selvagem
Eu aprendi / A vida é um jogo / Cada um por si / E deus contra todos
Você vai morrer / E não vai pro céu / É bom aprender / A vida é cruel
Homem primata / Capitalismo selvagem

O letra acima é da canção homem primata do grupo Titãs, gravada no disco Cabeça Dinossauro em 1986. 
Com espeque nos estudos realizados em sala de aula sobre a evolução dos sistemas econômicos, o que 
se define como capitalismo selvagem e capitalismo moderno? Pode-se afirmar que quando do lançamento 
desta canção havia um capitalismo selvagem no Brasil?  (valor 2,0) 

Capitalismo selvagem se deu no início da transição entre o mercantilismo e o capitalismo, caracterizado pela não 
regulação estatal e forte presença de estruturas monopolísticas de mercado (0,5). Já o capitalismo moderno tem 
como principal característica a regulação estatal, que por meio das leis freia o capital (0,5). O capitalismo 
selvagem teve como marco histórico de término a quebra d abolsa de valores de nova York em 1929, assim em 
1986 o Brasil não vivia um sistema de capitalismo selvagem (1,0).

Questão 02 (valor 2,0)
Em uma década, número de advogados aumenta quase 40% Subseção da OAB com sede em Pres. Prudente 
chega a 3 mil profissionais.
Instituição atribui quantidade de bacharéis à massificação das graduações.

Nesta terça-feira (11), é comemorado o Dia do Advogado. No período de uma década, o número de profissionais 
na 29ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na região de Presidente Prudente, aumentou 
39,21%. Em 2005, eram 2.155 pessoas habilitadas para exercer a profissão e, neste ano, a quantidade está em 
torno de 3 mil.
De acordo com o presidente da 29ª Subseção, Rodrigo Arteiro, a perspectiva é de que continue aumentando o 
número de advogados, já que há também um avanço na quantidade de vagas nos cursos de Direito. "O número 
de bacharéis é grande por causa dessa massificação das graduações". Fonte: http://g1.globo.com/sp/presidente-
prudente-regiao/noticia/2015/08/em-uma-decada-numero-de-advogados-aumenta-quase-40.html

Analisando a notícia acima veiculada e as discussões sobre mercado, escassez e necessidade humana feitas em 
sala de aula. Quais seriam as respostas para os quatro problemas econômicos básicos para o mercado da 
advocacia no Brasil? justifique sua resposta.

O que produzir? (0,5)

Quanto produzir? (0,5)

Como produzir? (0,5)

Para quem produzir? (0,5)

Questão 03 . leia o texto abaixo e relacionando com o conteúdo explanado em sala de aula responda às 
questões:



FRIBOI TENTA AMPLIAR O MONOPÓLIO DA CARNE E O CADE NÃO DEIXA. PECUARISTAS GOIANOS 
COMEMORAM DECISÃO.
Diário da Manhã
A decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de suspender o grupo JBS de fechar plantas 
ou partes de três unidades frigoríficas adquiridas no Acre, em Rondônia e no Mato Grosso “aliviou um pouco” as 
preocupações dos pecuaristas do Centro-Oeste.
Os pecuaristas se queixam, entre outras coisas, do problema de rendimento de carcaça e sua tipificação; como 
acabar com os calotes dos frigoríficos? É defendida por muitos também a criação de um fundo de marketing para 
a pecuária. Abertura de novos mercados e se vale a pena criar uma agência reguladora da cadeia de carne. 
Segundo Miguel Cavalcanti, do BeefPoint com sede em São Paulo, “a questão do rendimento e peso de carcaça é 
muito séria e antiga. Peso é básico e mostra como a confiança anda desgastada entre esses dois elos da cadeia. 
Além do peso de carcaça, é fundamental criar um padrão brasileiro de toalete, de limpeza da carcaça”. O sistema, 
em sua opinião, vai aumentar a transparência. No processo de falência, o prejuízo é incalculável para os 
pecuaristas, que recebem com anos de atraso e na hora do pagamento, um boi não vale um quilo de carne.
A busca de novos mercados, segundo Cavalcanti, passa pelos frigoríficos, Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e Itamarati nas negociações internacionais. Ele observa que “temos uma regra de rastreabilidade 
para a Unidade Europeia diferente de outros países vizinhos”. A agência reguladora, como acontece com a laranja 
e a cana, é considerada interessante pelo estudioso do setor.
Graças ao movimento nacional contra o monopólio dos frigoríficos, viabilizado pela Sociedade Goiana de Pecuária 
e Agricultura (SGPA), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) congelou quarta-feira a compra de 
três frigoríficos pela JBS nos Estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre.

a) O texto fala claramente de uma estrutura de mercado. Qual a estrutura evidenciada no texto e quais 
as suas características? (valor 1,0)
A estrutura é o monopólio (0,2)

Características: 

Domínio de mercado por um agente econômico; (0,2)

Não há produtos substitutos; (0,2)

Não possibilita entrada de concorrentes (0,2)

Poder total de formação de preços (0,2)

b) Analisando a situação no mercado de uma cidade pequena, onde diversos açougues fazem o abate 
de animais para comercialização da carne, que estrutura de mercado poderia ser identificada e quais as 
consequências disso sobre o preço do carne? Justifique sua resposta (valor 1,0)

A estrutura seria de concorrência perfeita, onde existem vários agentes no mercado (0,5) a consequência no preço 

é que estes seriam bastante próximos uns dos outros e mais baixos para os consumidores, uma vez que haveria 

muita oferta (0,5)

Questão 04 (valor: 2,0). 

BRASIL VOLTA A CRESCER, EM MAR DE INCERTEZAS POLÍTICAS.

Rio de Janeiro, 1 Jun 2017 (AFP) - O Brasil voltou a crescer, depois de dois anos de grande contração econômica. 
No entanto, ainda é prematuro dizer se o país saiu da pior recessão de sua história ou se terá uma recaída, em 
meio ao cenário de incerteza política. O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou no período janeiro-março 
uma expansão de 1% em relação ao trimestre anterior, coincidindo com as previsões dos analistas.
Por setor, o aumento trimestral registrou um impressionante crescimento da Agricultura, de 13,4%, graças ao 
maior volume das colheitas e à boa resistência dos preços das commodities. Nesta quarta-feira, o IBGE anunciou 
uma queda inesperada da taxa de desemprego, que se encontra em 13,6%, atingindo 14 milhões de pessoas. A 
inflação, que era de 10,67% em 2015, hoje se encontra abaixo da meta oficial de 4,5%. Fonte: 
https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2017/06/01/brasil-volta-a-crescer-em-mar-de-incertezas-politicas.htm



A notícia acima trata claramente da análise MACROECONÔMICA, vinculando com os estudos sobre o 
mesmo tema em sala de aula, faça uma dissertação, utilizando as linhas abaixo, comentado como se 
comporta e a interpretação econômica dos indicadores macroeconômicos apresentados na notícia.

PIB – indica o crescimento do país, faz parte da contabilidade nacional e seu aumento, indica que o faturamento 
do Estado cresceu, gerando mais riquezas. (0,5)
O crescimento da agricultura está relacionado com a política comercial, instrumento que regula as questões de 
importação e exportação, refletindo diretamente nas contas de transação do Estado. (0,5)
Taxa de desemprego – reflete além do crescimento da economia um aumento da renda nacional disponível, o que 
revela ter mais capital em circulação no pais, atraindo mais investidores; (0,5)
Inflação – A inflação está diretamente ligada ao valor de compra da moeda nacional, quando reduzida significa 
estabilidade do capital, a inflação também serve como indicador para as taxas de juros praticadas e analise de 
viabilidade de empréstimos. (0,5)



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 
8,0 

pontos 

Disciplina: Teoria Geral do Processo Data: 27/9/17 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 3º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
I – INSTRUÇÕES: 

- É permitida a consulta à legislação “seca” (sem anotações ou comentários). 

- Responda às questões utilizando apenas caneta azul ou preta. Questões respondidas a lápis no espaço 

destinado às respostas não serão consideradas e nem pontuadas, ainda que se passe caneta por cima. O uso de 

lápis só está autorizado nos campos de rascunho. 

- Responda às questões na mesma ordem em que são propostas. Respostas fora da ordem de enumeração 

proposta não serão consideradas nem pontuadas. 

- A simples transcrição do conteúdo de artigos de lei não pontua, bem como se a explicação não decorrer 

logicamente da resposta. 

- Não destaque ou solte as folhas deste caderno de prova, pois tal ação resultará em atribuição de nota 0 (zero). 

- Não é permitido ao (à) aluno (a), durante a avaliação, ter acesso ou utilizar qualquer aparelho eletrônico, 

inclusive telefone celular. O aluno que for surpreendido utilizando esse tipo de aparelho será retirado da sala em 

que se realiza a avaliação e as questões de sua prova não serão pontuadas. 

 

1ª questão (1,5 pontos): Rossi & Dalla Costa Chopp Bar Ltda. é proprietária do estabelecimento intitulado 

“Patroni” em que, rotineiramente, clientes adquirem produtos do estabelecimento e os consomem na via pública, 

com aparelhagens de som de automóveis estacionados em alto volume. Em razão disso, ocorre um aglomerado 

de pessoas no local, que, somado a outros fatores, provoca um barulho correspondente a 70 e 80 decibéis, de 

modo a causar poluição sonora, e, em consequência, dano ambiental. O estabelecimento contribui para a poluição 

sonora, razão pela qual os vizinhos moradores da região em que se encontra o bar pretendem que a sociedade 

empresária não venda seus serviços e produtos para seus fregueses consumirem além das mesas internas e 

balcão do estabelecimento Patroni, ou seja, na via pública. Diante dessa situação hipotética, diga quais são os 

métodos que os vizinhos têm atualmente à sua disposição, previstos legalmente, para solucionar o conflito com a 

sociedade empresária proprietária do bar “Patroni”. 
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2ª questão (3,0 pontos): Gabrielle Domingues dos Santos promoveu ação ordinária em desfavor do Município 

Boituva (SP) e sua correspondente Secretaria Municipal de Saúde, buscando que as rés forneçam à autora o 

medicamento ARISTAB 10 mg (princípio ativo aripiprazol) ou genérico, desde que preserve o mesmo princípio 

ativo, na quantidade e frequência indicada pelo médico, sob pena de multa diária. No despacho inicial, a juíza da 

causa entendeu: “Retifico, de ofício, o polo passivo para excluir a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, tendo 

em vista que tal órgão não possui personalidade jurídica para responder em Juízo, bem como incluo a Fazenda do 

Estado de São Paulo no polo passivo.” Diante dessa situação hipotética, responda: 

a) Qual princípio processual garante a Gabrielle o direito de exigir do Poder Judiciário apreciação da lesão a 

seu direito? (0,5 ponto) Explique, com suas palavras, o que informa tal princípio (1,0 ponto). 

b) Qual princípio processual foi violado pela juíza da causa ao proferir a decisão acima transcrita? (0,5 

ponto) Explique, com suas palavras, o que informa tal princípio (1,0 ponto). 
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3ª questão (1,5 pontos): João e Bruna, casados, faleceram em decorrência do mesmo acidente automobilístico, 

havendo presunção de comoriência (de que morreram ao mesmo tempo). Pedro, irmão de Bruna requereu a 

retificação do registro de óbito, com base no art. 109 da Lei de Registros Públicos, o qual determina que “Quem 

pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada 

e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério 

Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” Para tanto, Pedro alegou que, na 

verdade, sua irmã falecera quinze minutos após João, de acordo com os laudos emitidos pelo hospital onde 

ambos foram atendidos. Ou seja, o que Pedro pretende é a retificação do registro de óbito para dele constar o real 

horário das mortes, em conformidade com os laudos emitidos pelo hospital de pronto-socorro que atendeu o casal 

vítima do acidente, o que caracteriza procedimento administrativo a cargo do Juiz de Direito. Todavia, ao serem 

citados, os filhos do primeiro casamento de João, contestaram a demanda e, por tal razão, instaurou-se o conflito 

de interesses típico e peculiar da função jurisdicional do Estado, que se substitui às atividades das pessoas 

envolvidas no embate, com o fim de pacificá-lo e apresentar solução justa e conforme ao ordenamento jurídico. 

Diante dessa situação hipotética, responda: 

a) Quais são as diferenças entre jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa? (1,0 ponto) 

b) É cabível, no caso, a utilização contenciosa ou se faz necessária a jurisdição voluntária? (0,5 ponto) 
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4ª questão (2,0 pontos): Tome-se ação indenizatória (danos materiais e morais) movida em face do Estado de 

Goiás, no foro interiorano de Cumari, juízo único, dizendo respeito a fatos lá ocorridos. O Estado é citado e vem 

aos autos sustentar que a causa deveria tramitar no foro da Capital, perante um dos juízos de Fazenda Pública da 

Capital, que teria competência absoluta para a causa. O juiz de Cumari deverá acolher a alegação do Estado e 

declinar de sua competência? (0,5 ponto). Explique sua resposta (1,0 ponto) e dê o fundamento legal (0,5 

ponto). 
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Formulário de Prova Valor: 
8,0 

pontos 

Disciplina: Teoria Geral do Processo Data: 27/9/17 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 
3º 

Período 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
PADRÃO DE RESPOSTAS 

 

 

 

1ª questão (1,5 pontos): Rossi & Dalla Costa Chopp Bar Ltda. é proprietária do estabelecimento intitulado 

“Patroni” em que, rotineiramente, clientes adquirem produtos do estabelecimento e os consomem na via pública, 

com aparelhagens de som de automóveis estacionados em alto volume. Em razão disso, ocorre um aglomerado 

de pessoas no local, que, somado a outros fatores, provoca um barulho correspondente a 70 e 80 decibéis, de 

modo a causar poluição sonora, e, em consequência, dano ambiental. O estabelecimento contribui para a poluição 

sonora, razão pela qual os vizinhos moradores da região em que se encontra o bar pretendem que a sociedade 

empresária não venda seus serviços e produtos para seus fregueses consumirem além das mesas internas e 

balcão do estabelecimento Patroni, ou seja, na via pública. Diante dessa situação hipotética, diga quais são os 

métodos que os vizinhos têm atualmente à sua disposição, previstos legalmente, para solucionar o conflito com a 

sociedade empresária proprietária do bar “Patroni”. 

 

Respostas esperadas: 

 

Os métodos que se apresentam para solução do conflito e que são previstos legalmente são a negociação, 

a conciliação e a mediação (1,0 ponto) e a jurisdição estatal (0,5 ponto). Não há que se falar, nesse caso, 

em arbitragem, porque não existe relação contratual entre a sociedade empresária e os vizinhos. 

 

 

2ª questão (3,0 pontos): Gabrielle Domingues dos Santos promoveu ação ordinária em desfavor do Município 

Boituva (SP) e sua correspondente Secretaria Municipal de Saúde, buscando que as rés forneçam à autora o 

medicamento ARISTAB 10 mg (princípio ativo aripiprazol) ou genérico, desde que preserve o mesmo princípio 

ativo, na quantidade e frequência indicada pelo médico, sob pena de multa diária. No despacho inicial, a juíza da 

causa entendeu: “Retifico, de ofício, o polo passivo para excluir a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, tendo 

em vista que tal órgão não possui personalidade jurídica para responder em Juízo, bem como incluo a Fazenda do 

Estado de São Paulo no polo passivo.” Diante dessa situação hipotética, responda: 

a) Qual princípio processual garante a Gabrielle o direito de exigir do Poder Judiciário apreciação da lesão a 

seu direito? (0,5 ponto) Explique, com suas palavras, o que informa tal princípio (1,0 ponto). 



 

b) Qual princípio processual foi violado pela juíza da causa ao proferir a decisão acima transcrita? (0,5 

ponto) Explique, com suas palavras, o que informa tal princípio (1,0 ponto). 

 

Respostas esperadas: 

 

a) Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (0,5 ponto), segundo o qual não se excluirá 

da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, conforme previsão do art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal e art. 3º do Código de Processo Civil (1,0 ponto). 

b) Princípio da inércia (0,5 ponto), segundo o qual o juiz só pode atuar mediante provocação da parte, 

e não de ofício, conforme previsão dos arts. 2º e 312 do Código de Processo Civil (1,0 ponto). 

 

 

3ª questão (1,5 pontos): João e Bruna, casados, faleceram em decorrência do mesmo acidente automobilístico, 

havendo presunção de comoriência (de que morreram ao mesmo tempo). Pedro, irmão de Bruna requereu a 

retificação do registro de óbito, com base no art. 109 da Lei de Registros Públicos, o qual determina que “Quem 

pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada 

e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério 

Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” Para tanto, Pedro alegou que, na 

verdade, sua irmã falecera quinze minutos após João, de acordo com os laudos emitidos pelo hospital onde 

ambos foram atendidos. Ou seja, o que Pedro pretende é a retificação do registro de óbito para dele constar o real 

horário das mortes, em conformidade com os laudos emitidos pelo hospital de pronto-socorro que atendeu o casal 

vítima do acidente, o que caracteriza procedimento administrativo a cargo do Juiz de Direito. Todavia, ao serem 

citados, os filhos do primeiro casamento de João, contestaram a demanda e, por tal razão, instaurou-se o conflito 

de interesses típico e peculiar da função jurisdicional do Estado, que se substitui às atividades das pessoas 

envolvidas no embate, com o fim de pacificá-lo e apresentar solução justa e conforme ao ordenamento jurídico. 

Diante dessa situação hipotética, responda: 

a) Quais são as diferenças entre jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa? (1,0 ponto) 

b) É cabível, no caso, a utilização contenciosa ou se faz necessária a jurisdição voluntária? (0,5 ponto) 

 
Respostas esperadas: 

 

a) Em jurisdição voluntária não há oposição de interesses em conflito, pois consiste em 

judicialização de técnicas de administração pública de interesses privados. Já a jurisdição 

contenciosa visa solucionar o conflito de interesses, em que o Estado se substitui às atividades 

das pessoas envolvidas no embate, com o fim de pacificá-lo e apresentar solução justa e conforme 

ao ordenamento jurídico. (1,0 ponto) 

b) No presente caso, não é cabível a jurisdição voluntária, porque já se instaurou o conflito de 

interesses das partes (0,5 ponto). 

 

 

4ª questão (2,0 pontos): Tome-se ação indenizatória (danos materiais e morais) movida em face do Estado de 

Goiás, no foro interiorano de Cumari, juízo único, dizendo respeito a fatos lá ocorridos. O Estado é citado e vem 



 

aos autos sustentar que a causa deveria tramitar no foro da Capital, perante um dos juízos de Fazenda Pública da 

Capital, que teria competência absoluta para a causa. O juiz de Cumari deverá acolher a alegação do Estado e 

declinar de sua competência? (0,5 ponto). Explique sua resposta (1,0 ponto) e dê o fundamento legal (0,5 

ponto). 

 

Respostas esperadas: 

 

O juiz de Cumari não deverá declinar de sua competência (0,5 ponto) porque no caso de ação de reparação 

de dano a competência é do juízo do lugar do ato ou fato reputado danoso (1,0 ponto), conforme previsão 

do art. 53, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil. 
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Leia atentamente todas as questões e responda utilizando o espaço destinado para cada questão. A prova 
deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta, sendo que as questões respondidas a lápis não 
serão avaliadas. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer tentativa de 
fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”. É permitida apenas a consulta ao código, 
sem acréscimos textuais contendo anotações e/ou comentários, sendo que nenhum questionamento será 
atendido pelo professor durante a realização da prova. 
 
 
Questão 01: 

Analisando o arcabouço constitucional que indica as noções do Estado 
Democrático de Direito, a moderna doutrina de Direito Administrativo aponta para uma 
transformação da noção de interesse público, aludindo a um fenômeno chamado 
“personificação do direito administrativo”, segundo o qual há a noção de que o interesse 
público confunde-se com a atividade da Administração Pública na realização da 
democracia e dos direitos fundamentais. 

Com base nessas noções preliminares,  
Explique como, ainda hoje, tende-se a interpretar o direito administrativo, como 

ciência jurídica, a fim de entender e atingir o sentido de suas normas perante as relações 
jurídicas que permeiam a coletividade e a Administração Pública (1,0): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
Questão 02:  

A expressão regime jurídico-administrativo é utilizada para designar o conjunto das 
prerrogativas e restrições a que está sujeita a Administração Pública e que não se 
encontram nas relações entre particulares. No referido regime se enquadram os 
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princípios, os quais em muito se diferenciam das regras. Eles se expressam em estruturas 
abertas, flexíveis, podendo, por isso mesmo, ser mais ou menos observados. Havendo 
conflito entre dois princípios, é sempre possível uma solução que atenda em certa medida 
a um e em certa medida ao outro, o que não ocorre com o conflito entre regras, que exige, 
sob o prisma tradicional, opção por uma delas. 

No que concerne às regras, sabe-se que a Constituição Federal dispôs 
expressamente que “no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá 
usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver 
dano” (C.F., art. 5º, XXV). 

Por outro lado, levando em consideração a noção de princípios que orienta a 
Administração Pública, é correto afirmar que tal garantia constitucional atende 
exclusivamente à ideia de que as autoridades públicas somente podem fazer ou deixar de 
fazer aquilo que expressamente vigorar em lei? Justifique sua resposta (1,0). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

  
Questão 03: 

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a contratação 
de agentes públicos sem a realização de concurso público enseja violação ao princípio da 
moralidade. Isso não quer dizer, contudo, que os responsáveis pela contratação devam 
ser condenados a ressarcir o erário, pois essa condenação depende da demonstração do 
enriquecimento ilícito e do prejuízo para a Administração. 

Considerando que após o julgamento de recurso pelo STJ é possível – pelo menos 
hipoteticamente e após respeitados os requisitos legais – apresentar novo recurso a ser 
apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pode-se afirmar que o entendimento do S.T.J. 
tende a ser confirmado ou rechaçado pelo S.T.F., quando da interpretação e aplicação do 
texto constitucional? Fundamente sua resposta apresentando motivação teórica e legal 
(1,0): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
Questão 04: 

O crescimento industrial no século XX fortaleceu a necessidade de criar no Brasil 
instrumentos mais eficazes de controle que viessem a impulsionar e proteger produtores e 
consumidores. Em 1961, foi criado o Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM), 
centralizando a política metrológica nacional. Para a plena execução de suas 
competências, ele adotou, em 1962, o Sistema Internacional de Unidades (SI), 
consolidado pela 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas em 1960. Os Órgãos 
Estaduais, hoje conhecidos como Órgãos Delegados, recebem a incumbência de 
execução de atividades metrológicas, atingindo cada região do País. 

O crescimento econômico verificado no Brasil ao final da década de 1960 motivou 
novas políticas governamentais de apoio ao setor produtivo. A necessidade de 
acompanhar o mundo na sua corrida tecnológica, no aperfeiçoamento, na exatidão e, 
principalmente, no atendimento às exigências do consumidor, trouxe novos desafios para 
a indústria. Em 1973, nascia o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial, o Inmetro, hoje chamado Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia. 

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro - é uma 
autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, que atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), colegiado interministerial, que é o órgão 
normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(Sinmetro). 

Sua missão é prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos 
produtos, através da metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo a 
harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade do País. 

A partir das noções supramencionadas, como podemos enquadrar o Inmetro em 
relação à atual organização administrativa da União (0,5) e no que se refere ao 
cumprimento do regime jurídico-administrativo? (0,5) 

Justifique suas respostas com embasamento legal, se existentes. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

Questão 05: 
Objetivando dar maior agilidade à atividade pública, a administração de certo 

município decidiu criar um ente administrativo para conduzir, de forma descentralizada, os 
serviços de pavimentação e manutenção das vias municipais. O prefeito municipal 
encaminhou, então, à Câmara municipal projeto de lei dispondo sobre a criação do 
referido ente, atribuindo-lhe personalidade jurídica de direito público, delegando-lhe a 
prática das atividades estatais que se pretendia descentralizar e outorgando-lhe parcela 
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de poder público para o exercício de suas incumbências. O referido projeto autorizava, 
outrossim, a administração a doar recursos orçamentários da municipalidade ao ente 
novel para efeito de viabilizar sua atividade, dispondo que o seu patrimônio seria 
administrativo e atuaria sob a supervisão e o controle da secretaria de transportes do 
município. 

No entanto, o Poder Legislativo municipal adiou por inúmeras vezes a votação do 
referido projeto, sem designar data certa para sua análise. O prefeito, então, 
considerando a urgência das obras de recapeamento asfáltico, tendo em vista os 
inúmeros buracos nas vias urbanas, procedeu a elaboração e inscrição de ato constitutivo 
no respectivo cartório de registro de imóveis da cidade, a fim de que com o registro não 
se pudessem alegar falta de transparência dos atos administrativos. 

Feito isso, as obras de pavimentação foram iniciadas e contratadas pela nova 
pessoa jurídica que acabara de ser criada. 

Considerando a situação narrada, sob o prisma do regime jurídico-administrativo e 
da organização da Administração Pública, você, na condição de advogado, deverá emitir 
parecer sobre o ato administrativo realizado pelo prefeito, inclusive apresentando os 
fundamentos legais cabíveis (1,0). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
Questão 06: 

(Analista Judiciário. TRT 23. 2016. Banca FCC. Adaptada). 
Determinada autarquia do Estado do Mato Grosso foi condenada a pagar 

indenização a um de seus servidores. Após a condenação, utilizou-se do prazo em 
quádruplo para recorrer e, na fase de execução da condenação, alegou a impossibilidade 
de arcar com a indenização por não ter patrimônio próprio. 

A propósito dos fatos, responda se a atuação judicial dessa entidade autárquica 
encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. Justifique sua resposta 
apresentando os dispositivos legais cabíveis (1,0).  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
 
Questão 07: 

Considere a hipótese de que o município de Goiânia realizou cobrança, mediante 
processo administrativo instaurado pela Secretaria Municipal de Finanças, de Imposto 
Predial e Territorial Urbano-IPTU em desfavor da autarquia estadual IPASGO, em razão 
de ser proprietária de imóvel urbano localizado no centro da capital goiana. 

Você, na condição de assessor jurídico do IPASGO, tem a incumbência de 
apresentar defesa em tal procedimento. 

Na sua condição de operador do direito, qual a tese a ser suscitada para a defesa 
da autarquia estadual para quem você exerce sua atividade? Justifique sua resposta 
apresentando o dispositivo legal cabível (1,0). 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

Questão 08: 
Após dezenas de reclamações dos usuários do serviço de transporte metroviário, o 

Estado de São Paulo determinou a abertura de processo administrativo para verificar a 
prestação inadequada e ineficiente do serviço por parte da empresa concessionária. 

Quais são os critérios que podem ser definidos nessa averiguação instaurada 
mediante processo administrativo com a finalidade de elucidar eventual inadimplência da 
concessionária de serviço público? (0,5). 

Caso você componha a comissão do processo administrativo para averiguar tais 
irregularidades e constate que o serviço não é adequado em razão da ausência de 
continuidade, qual justificativa apresentada pela empresa/concessionária pode alterar seu 
convencimento? (0,5) 

Justifique suas respostas com base em instrumentos legais.  
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
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GABARITO 
 
 
Questão 01: 
As relações jurídicas que envolvem os particulares e a Administração Pública são 
permeadas pela DESIGUALDADE JURÍDICA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E OS 
ADMINISTRADOS, delimitada pela supremacia do interesse público sobre o interesse 
privado, devendo sempre prevalecer o interesse da coletividade quando em conflito com 
os direitos individuais dos cidadãos; bem como pela PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE 
DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, em virtude dos processos administrativos legais a que 
se submete a expedição dos atos administrativos.  
 
Questão 02: 
O instituto da requisição, que autoriza às autoridades o uso de propriedade particular em 
determinadas situações, assegurando ao proprietário indenização ulterior, se houver 
dano, trata-se de exemplo típico de aplicação concreta do princípio da supremacia do 
interesse público sobre o privado. 
 
Questão 03: 
De início é preciso ressaltar que o procedimento judicial destinado a reprimir atos 
administrativos que violem o princípio da moralidade é a ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa. 
Nesse caso, o entendimento do STJ tende a ser confirmado pelo STF, eis que “os atos de 
improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei” (art. 37, § 4º, CF), isto é, cabe ao julgador apreciar a 
acumulação ou não de todas as sanções previstas na Carta Magna. 
 
Questão 04: 
Pelo texto exposto verifica-se que a autarquia federal possui regime especial, eis que 
exerce tarefa pública e, devido à especialidade e qualificação, enquadra-se em espécie 
de agência executiva. 
No que concerne ao atendimento do regime jurídico-administrativo, vislumbra-se que seu 
objetivo é alcançar a eficiência da prestação de serviço público em que está diretamente 
ligada. 
 
Questão 05: 
O ato administrativo do prefeito é absolutamente equivocado, eis que o artigo 37, XIX, CF 
prevê que “somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a 
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo 
à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação”, ou seja, tratando-
se de entidade de direito público é imprescindível a criação via processo legislativo que 
culmine na edição de lei. Desta feita, sua conduta ofende veementemente o princípio da 
legalidade. 
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Questão 06: 
De início já se verifica que seu recurso foi apresentado sem respeito ao prazo previsto no 
CPC, tendo em vista que “Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro 
para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 
intimação pessoal.” 
Além disso, não procede a alegação de ausência de patrimônio próprio para arcar com a 
condenação judicial, pois as autarquias possuem patrimônio próprio, normalmente, 
transferido pelo ente da Administração Direta que a criou, ou mesmo, decorrente de suas 
atividades institucionais, haja vista a possibilidade de cobrarem taxas e demais tributos 
para exercício do poder de polícia ou prestação de serviços públicos inerentes às suas 
finalidades. 
 
Questão 07: 
Pela imunidade tributária recíproca, a Constituição veda que as entidades políticas da 
federação (União, Estados, DF e Municípios) instituam impostos umas sobre as outras, 
para atingir o patrimônio, a renda ou os serviços de cada uma. A concessão da imunidade 
à autarquia se trata de vontade emanada do legislador constituinte, prevista no artigo 150, 
§ 2º, CF: “A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos 
serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.” 
 
Questão 08: 
De acordo com a Lei 8.987/95, para averiguar se o serviço prestado pela empresa de 
transporte metroviário é adequado deve-se averiguar se ele satisfaz as “condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 
sua prestação e modicidade das tarifas” (art. 6º, § 1º). 
Para justificar que não se caracterizou a descontinuidade do serviço, deve a empresa 
comprovar que a sua interrupção se deu em situação de emergência ou após prévio 
aviso, quando houver razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, por 
inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade (art. 6º, § 3º, I e II). 
 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL III Data: 21/09/17 
 Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 4º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Questão 01 (2,5 pontos): Julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o HC 86.009/DF acarretou a possibilidade 
de uma mudança de interpretação, desde que não houvesse uma alteração na estrutura ôntica de um 
determinado dispositivo legal. Assemelhando-se ao fenômeno da mutação constitucional, houve o 
fenômeno da mutação conceitual dos contratos, admitido pelos mesmos fundamentos com que se passou 
a admitir o da mutação constitucional. De acordo com o HC, o STF passou a entender que um determinado 
dispositivo (norma) constitucional pode sofrer mudança interpretativa. Isso significa que o texto continua 
sendo o mesmo, mas as circunstâncias sociais e fáticas passam a impor uma nova interpretação àquele 
mesmo texto. 
Isso pode ser trazido para o campo contratual. É possível uma mudança de interpretação do conceito de 
contrato, sem alterar a sua substância, a sua essência. Sem alterar a essência, a interpretação do conceito 
de contrato precisa se adaptar às necessidades sociais. 
 
a) A partir das informações dadas acima, construa um pequeno texto apresentando dois elementos novos que 
passaram a integrar o novo conceito de contrato, bem como o que foi mantido, de forma a preservar a estrutura 
ôntica mencionada acima. (1,5 ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
b) No novo conceito de contrato, dentro da perspectiva da eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais 
e sociais, visualiza-se dois dos três princípios basilares do Direito Contratual. Escolha UM deles e dê uma breve 
explicação, relacionando-o com a parte do novo conceito de contrato que o princípio escolhido tem relação. (1,0 
ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 



 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Questão 02 (2,5 pontos): Sabe-se que o contrato é considerado, como regra, uma relação jurídica de trato 
sucessivo. Isso quer dizer que esse tipo de relação pode estar submetido a diferentes normas, justamente 
em função da possibilidade da existência de mudanças normativas. Fala-se, então, do denominado “direito 
intertemporal” dos contratos. Para resolver essa questão, emprega-se a máxima (escada ou escala) 
“ponteana” (ou “pontiana”), que explora a questão da “existência”, da “validade” e da “eficácia” das 
normas a serem aplicadas. 
A partir das informações dadas, responda às questões abaixo: 
 
a) Qual é a solução dada pela máxima ponteana, e também pelo Código Civil brasileiro, na questão do direito 
intertemporal dos contratos, para problemas de existência, de validade e/ou de eficácia? Na sua resposta, 
apresente, também, o fundamento legal presente no Código Civil brasileiro. (0,9 ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
b) Defuntina e Caixãozildo casaram em 1985, na vigência do Código Civil de 1916. Depois de um longo namoro 
de 12 (doze) anos, com pedido de noivado regado a uma belíssima comemoração à luz de velas e ao som da 
Banda “Valseando aos 19”, os nubentes optaram por um determinado regime de bens. O tempo passou e o 
casamento dos pombinhos resistiu a todo e qualquer tipo de problema. No dia 19 de maio de 2017, já com 32 
(trinta e dois) anos de casados, descobriram que o Código Civil atual possibilita, conforme se lê no art. 1.639, §2º, 
a mudança no regime de bens, o que não era permitido pelo Código anterior. Aplicando a máxima ponteana, o 
regime poderá ou não ser alterado? Explique, de forma sucinta, sua resposta. (0,8 ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
c) O Código Civil de 1916 estabelecia, em caso de multa condominial, que a multa pelo atraso do pagamento da 
taxa de condomínio poderia ser de até 20%. O Código Civil atual, por sua vez, reduziu essa multa para apenas 
2%. Gertrudes mora no apartamento 306, no Condomínio das Alegrias, desde 1990. O apartamento é de sua 
propriedade. Percebe-se uma real antinomia entre os Códigos velho e atual. Qual regra deverá prevalecer no caso 
de Gertrudes? Explique de forma sucinta. (0,8 ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 



 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Questão 03 (1,0 ponto): Moacir, um destemido jovem de 17 anos, no dia 13 de janeiro do corrente ano, uma 
sexta-feira de lua cheia, procura Dona Andressa Gomide, senhora mui distinta e bondosa, proprietária da 
loja Carmen Steffens em mais de três municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, para celebrar 
um contrato de empréstimo. Depois de passar longas horas com Dona Andressa contando sua história de 
vida, período em que fez questão de relatar os infortúnios da sua amizade com Carlos, João Víctor e 
Cleodon, com os quais já houvera celebrado contratos diversos sobre assuntos que não convém aqui 
dizer, Moacir esconde sua idade, mentindo sobre ela e se declarando maior e absolutamente capaz. Para 
não gerar quaisquer dúvidas no coração e na mente de Dona Andressa, Moacir apresenta a ela dois 
documentos, perfeitamente falsificados, em que ele se apresenta como tendo 24 anos. Aparentando mais 
um “boi” do que um “bezerro”, Moacir consegue, na “maciota”, enganar Dona Andressa, que nem sequer 
desconfia das intenções do rapaz. Diante disso, Moacir celebra com Dona Andressa um contrato de 
empréstimo (mútuo) no valor de R$6.000,00 (seis mil reais). Diante disso, e levando-se em consideração 
que Moacir tem apenas 17 anos, pode-se dizer que: 
 
a) O contrato é dotado de nulidade. 
b) O contrato é passível de anulabilidade. 
c) O empréstimo não poderá ser reavido, por ter sido feito a um menor. 
d) O empréstimo é dotado de validade, tendo Dona Andressa direito à devolução. 
e) O empréstimo é dotado de validade, mas Dona Andressa sofrerá a perda por ter sido feito a um menor. 
 
Questão 04 (1,0 ponto): O STJ julgou um caso envolvendo a empresa de automóveis Lada. Trata-se de 
uma empresa russa que, durante algum tempo, na década de 90, vendeu carros no Brasil. De repente, a 
empresa simplesmente parou de realizar as vendas no Brasil, isso de uma hora para outra. Acontece que, 
além de interromper as vendas, a LADA também parou de vender peças de reposição. Quando os casos 
começaram a chegar ao STJ, quanto à questão da não existência no Brasil de peças de reposição, a LADA 
defendeu-se alegando ter cumprido o contrato celebrado com os consumidores. O contrato consistia na 
entrega de um carro zero km em perfeitas condições de uso, o que foi cumprido na sua totalidade. No 
entanto, o STJ condenou a LADA por violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva, deveres esses que 
 
a) dependentes da vontade das partes, geraram responsabilidade civil pré-contratual. 
b) dependentes da vontade das partes, geraram responsabilidade civil pós-contratual. 
c) independentes da vontade das partes, geraram responsabilidade civil pré-contratual. 
d) independentes da vontade das partes, geraram responsabilidade civil pós-contratual. 
e) o STJ errou, já que os deveres anexos geram apenas responsabilidade civil contratual. 
 
Questão 05 (1,0 ponto): Ao estudar os princípios fundamentais do Direito Contratual, o professor 
Canotilho desenvolveu a fórmula NJ = NP + NR. Por conta de uma relevância que os princípios ganharam 
no mundo moderno, deixando de ser meras recomendações, meros conselhos, eles tiveram seu papel 
modificado, principalmente a partir do movimento de constitucionalização das relações jurídicas. A partir 
do exposto, desenvolva, abaixo, a fórmula apresentada pelo professor Canotilho, deixando bem claro 
quais são os seus elementos constitutivos. Em seguida, responda: dentro da fórmula, qual elemento serve 
de fundamento para que se possa falar em derrotabilidade da regra jurídica? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

“Os dias prósperos não vêm por acaso. Nascem de muita fadiga e persistência.” (Henry Ford) 
BOA AVALIAÇÃO! 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL III      Data: 21/09/17 
 Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 4º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Questão 01 (2,5 pontos): Julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o HC 86.009/DF acarretou a possibilidade 
de uma mudança de interpretação, desde que não houvesse uma alteração na estrutura ôntica de um 
determinado dispositivo legal. Assemelhando-se ao fenômeno da mutação constitucional, houve o 
fenômeno da mutação conceitual dos contratos, admitido pelos mesmos fundamentos com que se passou 
a admitir o da mutação constitucional. De acordo com o HC, o STF passou a entender que um determinado 
dispositivo (norma) constitucional pode sofrer mudança interpretativa. Isso significa que o texto continua 
sendo o mesmo, mas as circunstâncias sociais e fáticas passam a impor uma nova interpretação àquele 
mesmo texto. 
Isso pode ser trazido para o campo contratual. É possível uma mudança de interpretação do conceito de 
contrato, sem alterar a sua substância, a sua essência. Sem alterar a essência, a interpretação do conceito 
de contrato precisa se adaptar às necessidades sociais. 
 
a) A partir das informações dadas acima, construa um pequeno texto apresentando dois elementos novos que 
passaram a integrar o novo conceito de contrato, bem como o que foi mantido, de forma a preservar a estrutura 
ôntica mencionada acima. (1,5 ponto) 
 
Dois elementos novos que passaram a integrar o novo conceito de contrato foram os seguintes: a 
preocupação com a repercussão social e o fato de ela estar nucleada na solidariedade social. Por mais 
que esses elementos foram inseridos a partir de uma nova linha interpretativa possibilitada pelo fenômeno 
da mutação constitucional, a estrura ôntica dos contratos foi mantida, que é justamente o fato de o 
contrato continuar sendo um acordo de vontades. 
 
b) No novo conceito de contrato, dentro da perspectiva da eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais 
e sociais, visualiza-se dois dos três princípios basilares do Direito Contratual. Escolha UM deles e dê uma breve 
explicação, relacionando-o com a parte do novo conceito de contrato que o princípio escolhido tem relação. (1,0 
ponto) 
 
São dois os princípios basilares do Direito Contratual que aparecem no novo conceito de contrato. O 
aluno pode listar qualquer um deles. São eles: 
 
1º) O princípio da “boa-fé objetiva”, relacionada com a parte da “solidariedade social”. Esse princípio está 
relacionado com a ética que se espera das partes envolvidas na relação contratual, daí se falar na 
eticidade dos contratantes. 
 
Ou 
 
2º) O princípio da “função social dos contratos”, relacionado a parte da “repercussão social”. O contrato, 
embora proveniente de um acordo de vontades, deverá cumprir a sua função social. 
 
Questão 02 (2,5 pontos): Sabe-se que o contrato é considerado, como regra, uma relação jurídica de trato 
sucessivo. Isso quer dizer que esse tipo de relação pode estar submetido a diferentes normas, justamente 
em função da possibilidade da existência de mudanças normativas. Fala-se, então, do denominado “direito 
intertemporal” dos contratos. Para resolver essa questão, emprega-se a máxima (escada ou escala) 
“ponteana” (ou “pontiana”), que explora a questão da “existência”, da “validade” e da “eficácia” das 
normas a serem aplicadas. 
A partir das informações dadas, responda às questões abaixo: 
 
a) Qual é a solução dada pela máxima ponteana, e também pelo Código Civil brasileiro, na questão do direito 
intertemporal dos contratos, para problemas de existência, de validade e/ou de eficácia? Na sua resposta, 
apresente, também, o fundamento legal presente no Código Civil brasileiro. (0,9 ponto) 
 



 

De acordo com a máxima ponteana, no que se refere às relações jurídicas continuativas, a regra é a 
seguinte: a EXISTÊNCIA e a VALIDADE estarão submetidas à norma jurídica do tempo da celebração; a 
EFICÁCIA, à norma jurídica atual. Isso se pode depreender da leitura do art. 2.035 do Código Civil. 
 
b) Defuntina e Caixãozildo casaram em 1985, na vigência do Código Civil de 1916. Depois de um longo namoro 
de 12 (doze) anos, com pedido de noivado regado a uma belíssima comemoração à luz de velas e ao som da 
Banda “Valseando aos 19”, os nubentes optaram por um determinado regime de bens. O tempo passou e o 
casamento dos pombinhos resistiu a todo e qualquer tipo de problema. No dia 19 de maio de 2017, já com 32 
(trinta e dois) anos de casados, descobriram que o Código Civil atual possibilita, conforme se lê no art. 1.639, §2º, 
a mudança no regime de bens, o que não era permitido pelo Código anterior. Aplicando a máxima ponteana, o 
regime poderá ou não ser alterado? Explique, de forma sucinta, sua resposta. (0,8 ponto) 
 
Poderá ser alterado SIM. Como se trata dos efeitos patrimoniais do casamento (regime de bens), é caso de 
EFICÁCIA, devendo ser aplicada a norma jurídica atual. 
 
c) O Código Civil de 1916 estabelecia, em caso de multa condominial, que a multa pelo atraso do pagamento da 
taxa de condomínio poderia ser de até 20%. O Código Civil atual, por sua vez, reduziu essa multa para apenas 
2%. Gertrudes mora no apartamento 306, no Condomínio das Alegrias, desde 1990. O apartamento é de sua 
propriedade. Percebe-se uma real antinomia entre os Códigos velho e atual. Qual regra deverá prevalecer no caso 
de Gertrudes? Explique de forma sucinta. (0,8 ponto) 
 
A regra que deverá prevalecer é a do Código atual (multa de 2%). A multa diz respeito ao efeito do 
inadimplemento (da MORA), sendo, então, um caso de EFICÁCIA, o que requer a aplicação da lei atual. 
 
Questão 03 (1,0 ponto): Moacir, um destemido jovem de 17 anos, no dia 13 de janeiro do corrente ano, uma 
sexta-feira de lua cheia, procura Dona Andressa Gomide, senhora mui distinta e bondosa, proprietária da 
loja Carmen Steffens em mais de três municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, para celebrar 
um contrato de empréstimo. Depois de passar longas horas com Dona Andressa contando sua história de 
vida, período em que fez questão de relatar os infortúnios da sua amizade com Carlos, João Víctor e 
Cleodon, com os quais já houvera celebrado contratos diversos sobre assuntos que não convém aqui 
dizer, Moacir esconde sua idade, mentindo sobre ela e se declarando maior e absolutamente capaz. Para 
não gerar quaisquer dúvidas no coração e na mente de Dona Andressa, Moacir apresenta a ela dois 
documentos, perfeitamente falsificados, em que ele se apresenta como tendo 24 anos. Aparentando mais 
um “boi” do que um “bezerro”, Moacir consegue, na “maciota”, enganar Dona Andressa, que nem sequer 
desconfia das intenções do rapaz. Diante disso, Moacir celebra com Dona Andressa um contrato de 
empréstimo (mútuo) no valor de R$6.000,00 (seis mil reais). Diante disso, e levando-se em consideração 
que Moacir tem apenas 17 anos, pode-se dizer que: 
 
a) O contrato é dotado de nulidade. 
b) O contrato é passível de anulabilidade. 
c) O empréstimo não poderá ser reavido, por ter sido feito a um menor. 
d) O empréstimo é dotado de validade, tendo Dona Andressa direito à devolução. 
e) O empréstimo é dotado de validade, mas Dona Andressa sofrerá a perda por ter sido feito a um menor. 
 
Questão 04 (1,0 ponto): O STJ julgou um caso envolvendo a empresa de automóveis Lada. Trata-se de 
uma empresa russa que, durante algum tempo, na década de 90, vendeu carros no Brasil. De repente, a 
empresa simplesmente parou de realizar as vendas no Brasil, isso de uma hora para outra. Acontece que, 
além de interromper as vendas, a LADA também parou de vender peças de reposição. Quando os casos 
começaram a chegar ao STJ, quanto à questão da não existência no Brasil de peças de reposição, a LADA 
defendeu-se alegando ter cumprido o contrato celebrado com os consumidores. O contrato consistia na 
entrega de um carro zero km em perfeitas condições de uso, o que foi cumprido na sua totalidade. No 
entanto, o STJ condenou a LADA por violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva, deveres esses que 
 
a) dependentes da vontade das partes, geraram responsabilidade civil pré-contratual. 
b) dependentes da vontade das partes, geraram responsabilidade civil pós-contratual. 
c) independentes da vontade das partes, geraram responsabilidade civil pré-contratual. 
d) independentes da vontade das partes, geraram responsabilidade civil pós-contratual. 
e) o STJ errou, já que os deveres anexos geram apenas responsabilidade civil contratual. 
 
Questão 05 (1,0 ponto): Ao estudar os princípios fundamentais do Direito Contratual, o professor 
Canotilho desenvolveu a fórmula NJ = NP + NR. Por conta de uma relevância que os princípios ganharam 
no mundo moderno, deixando de ser meras recomendações, meros conselhos, eles tiveram seu papel 
modificado, principalmente a partir do movimento de constitucionalização das relações jurídicas. A partir 
do exposto, desenvolva, abaixo, a fórmula apresentada pelo professor Canotilho, deixando bem claro 



 

quais são os seus elementos constitutivos. Em seguida, responda: dentro da fórmula, qual elemento serve 
de fundamento para que se possa falar em derrotabilidade da regra jurídica? 
 
A fórmula desenvolvida por Canotilho pode ser assim desenvolvida: Norma Jurídica = Norma-Princípio + 
Norma-Regra, sendo a Norma-Princípio a que serve de fundamento para que se possa falar em 
derrotabilidade da regra jurídica. 
 
 

“Os dias prósperos não vêm por acaso. Nascem de muita fadiga e persistência.” (Henry Ford) 
BOA AVALIAÇÃO! 

 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PENAL III Data: 22/09/17 
 Professor(a): Denis Carara de Abreu Turma: 4º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

Questões Objetivas: (4,0 pontos) 
Questão 1 ( 1,0 ponto) 

 

(AJURIS) Sinira induziu Silvério, portador de Síndrome de Down (Desenvolvimento mental 

retardado) a cometer suicídio (art. 122 C.P.B.). Após Silvério ter aderido à ideia, Sinira 

emprestou lhe uma corda. Silvério tentou o ato mas a corda arrebentou o que lhe causou um 

vergão leve no pescoço que demorou alguns dias para desaparecer. Frente ao caso em questão, 

marque a alternativa correta: 

 

A(   ) Sinira responderá e terá, em caso de condenação, sua pena duplicada frente a capacidade  

         diminuída de resistência de Silvério 

B(   ) Sinira não responderá pelo tipo em tela 

C(   ) Sinira responderá por instigação ao suicídio 

D(   ) Sinira responderá por induzimento e auxílio ao suicídio 

 

Questão 2 ( 1,0 ponto) 

 

  (OAB/RS) O aborto é crime muito discutido em toda a doutrina nacional e estrangeira. 

Muitos países já o descriminaram, enquanto outros, o mantém como forma de controle de 

política criminal. Frente ao tipo em questão, marque a alternativa correta 

 

A(   ) A política de redução de danos é tema imprescindível na discussão sobre o tema 

C(   ) O aborto eugênico recentemente foi legalizado pela legislação penal 

D(   ) No Brasil, o C.P.B., desconsidera como crime se este é praticado sob violenta emoção 

E(   ) A corrente conhecida como pró liberdade apoia se, em regra, em argumentos religiosos 

 

Questão 3 ( 1,0 ponto) 

 

(MP/BA) Os delitos contra a vida são tidos como os mais graves dentro da legislação 

brasileira, pois como em outras legislações, entendemos que os mesmos atentam contra a 

estabilidade social e humana. Em relação a esta família de delitos, marque a alternativa correta: 

 

A(   ) O homicídio doloso, somente comporta a aplicação de perdão judicial, quando as 

consequências da infração atingirem o próprio agente de forma muito grave 



 

B(   ) De acordo com o C.P.B. no crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, a pena é 

aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado na presença de descendente ou 

de ascendente do autor 

C(   )  O C.P.B. autoriza a eutanásia desde que por relevante valor moral 

D(   )  O infanticídio contempla o elemento especial estado puerperal, cujo a duração, por parte 

da doutrina  pátria, não está restrita às 24 h após o parto. 

 

Questão 4 ( 0,5 pontos) 

 

 (Delegado/RJ) Marinilsom adentrou ao estabelecimento de Jocivaldo transtornado, com o 

intuito de mata lo, após saber que este teria abusado de sua filha de dez anos. Quando atirou, 

errou sua vítima vindo a acertar Wanilda, bem como, seu parceiro Firmino que, devido aos 

ferimentos, fora a óbito. Após o fato, já na persecução criminal, Marinilsom descobriu que 

Firmino era agente do sistema prisional. Diante deste caso, marque a alternativa correta:  

 

A(   )  Marinilsom responderá, além de outras acusações, por feminicídio tentado em relação a 

Wanilda 

B(   )  Marinilson não responderá por homicídio uma vez que a vítima pretendida era Jocivaldo 

C(   )  Marinilsom poderá ser condenado por homicídio privilegiado 

D(   ) Marinilsom responderá em relação a Firmino por homicídio qualificado quanto à condição 

deste ser agente público 

 

Questão 5 (0,5 pontos) 

 

( MP/PE) Em relação ao crime de infanticídio.  

 

Maria, logo após dar à luz em casa, mata sob a influência do estado puerperal o próprio 

filho, com a ajuda de seu amante. Segundo o posicionamento majoritário da doutrina: 

 

A (   )  Maria, por ter havido concurso de vontades, responderá por homicídio juntamente com 

seu companheiro 

B (   )  Maria responde por Infanticídio e seu companheiro também 

C (   )  Maria responde por infanticídio  e seu companheiro por homicídio qualificado 

D (   )  Trata se de fato atípico para o companheiro de Maria 

 

 

Questões Discursivas: (4,0 pontos) 
Questão 6  

 

Quanto ao crime de aborto a discussão sobre sua legalização ultrapassa a esfera jurídica. 

No mundo todo são buscadas alternativas para que as legislações comtemplem as novas 

realidades sociais 

 

a.   Quanto a esta discussão, disserte acerca das correntes que travam embates, explicitando 

seus argumentos e pressupostos fáticos e jurídicos, bem como, suas consequências nas decisões 

recentes dos tribunais Brasileiros: 



 

 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... (2,0 pontos) 

 

b.   Dentro desta discussão explique a origem, bem como, o que vem a ser a Política de Redução 

de Danos, e de que outros modos ela tem sido utilizada? 

 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ (1,0 ponto) 

 

c.  Vianei, médico, evitou aborto espontâneo e realizou transfusão de sangue em Sandrinha, 

mesmo esta sendo testemunha de Jeová. Foi acusado por esta de Constrangimento ilegal pois 

não tinha desta consentimento para o ato. De que forma você, como defensor de Vianei, 

argumentaria penalmente em sua defesa por este procedimento? Explique e dê os fundamentos 

jurídicos. 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ (1,0 ponto) 

 

 

 

Bom Trabalho!! 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PENAL III      Data: 22/09/17 
 Professor(a): Denis Carara de Abreu Turma: 4º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

Questões Objetivas: (4,0 pontos) 
Questão 1 ( 1,0 ponto) 

 

(AJURIS) Sinira induziu Silvério, portador de Síndrome de Down (Desenvolvimento mental 

retardado) a cometer suicídio(art. 122 C.P.B.). Após Silvério ter aderido à ideia, Sinira emprestou

lhe uma corda. Silvério tentou o ato mas a corda arrebentou o que lhe causou um vergão no 

pescoço que demorou alguns dias para desaparecer. Frente ao caso em questão, marque a 

alternativa correta: 

 

A(   ) Sinira responderá e terá, em caso de condenação, sua pena duplicada frente a capacidade  

         diminuída de resistência de Silvério 

B(   ) Sinira não responderá pelo tipo em tela 

C(   ) Sinira responderá por instigação ao suicídio 

D(   ) Sinira responderá por induzimento e auxílio ao suicídio 

 

Questão 2 ( 1,0 ponto) 

 

  (OAB/RS) O aborto é crime muito discutido em toda a doutrina nacional e estrangeira. 

Muitos países já o descriminaram, enquanto outros, o mantém como forma de controle de 

política criminal. Frente ao tipo em questão, marque a alternativa correta 

 

A(   ) A política de redução de danos é tema imprescindível na discussão sobre o tema 

C(   ) O aborto eugênico recentemente foi legalizado pela legislação penal 

D(   ) No Brasil, o C.P.B., desconsidera como crime se este é praticado sob violenta emoção 

E(   ) A corrente conhecida como pró liberdade apoia se, em regra, em argumentos religiosos 

 

Questão 3 ( 1,0 ponto) 

 

(MP/BA )OS DELITOS CONTRA A VIDA são tidos como os mais graves dentro da 

legislação brasileira, pois como em outras legislações, entendemos que os mesmos atentam 

contra a estabilidade social e humana. Em relação a esta família de delitos, marque a alternativa 

correta: 

 

A(   ) O homicídio doloso, somente comporta a aplicação de perdão judicial quando as 

consequências da  

         infração atingirem o próprio agente de forma muito grave 



 

B(   ) De acordo com o C.P.B. no crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, a pena é 

aumentada 

         de um terço até a metade se o crime for praticado na presença de descendente ou de  

         ascendente do autor 

  

C(   )  O C.P.B. autoriza a eutanásia desde que por relevante valor moral 

D(   )  O infanticídio contempla o elemento especial estado puerperal, cujo a duração, por parte 

da  

            doutrina  pátria, não está restrita às 24 h após o parto. 

 

Questão 4 ( 0,5 pontos) 

 

 (Delegado/RJ) Marinilsom adentrou ao estabelecimento de Jocivaldo transtornado, com o 

intuito de mata lo, após saber que este teria abusado de sua filha de dez anos. Quando atirou, 

errou sua vítima vindo a acertar Wanilda, bem como, seu parceiro Firmino que, devido aos 

ferimentos, fora a óbito. Após o fato, já na persecução criminal, Marinilsom descobriu que 

Firmino era agente do sistema prisional. Diante deste caso, marque a alternativa correta:  

 

A(   )  Marinilsom responderá além de outras acusações por feminicídio tentado em relação a 

Wanilda 

B(   )  Marinilson não responderá por homicídio uma vez que a vítima pretendida era Jocivaldo 

C(   )  Marinilsom poderá ser condenado por homicídio privilegiado 

D(   ) Marinilsom responderá em relação a Firmino por homicídio qualificado quanto à condição 

deste  

          ser agente público 

 

 

Questão 5 (0,5 pontos) 

 

( MP/PE) Em relação ao crime de infanticídio.  

 

Maria, logo após dar à luz em casa, mata sob a influência do estado puerperal o próprio 

filho, com a ajuda de seu amante. Segundo o posicionamento majoritário da doutrina: 

 

A (   )  Maria, por ter havido concurso de vontades, responderá por homicídio juntamente com 

seu  

    companheiro 

B (   )  Maria responde por Infanticídio e seu companheiro também 

C (   )  Maria responde por infanticídio  e seu companheiro por homicídio qualificado 

D (   )  Trata se de fato atípico para o companheiro de Maria 

 

 

Questões Discursivas: (4,0 pontos) 
Questão 6  

 



 

Quanto ao crime de aborto a discussão sobre sua legalização ultrapassa a esfera jurídica. 

No mundo todo são buscadas alternativas para que as legislações comtemplem as novas 

realidades sociais 

 

a.   Quanto a esta discussão disserte acerca das correntes que travam embates explicitando seus 

argumentos e pressupostos fáticos e jurídicos, bem como suas consequências nas decisões 

recentes dos Tribunais Brasileiros: (2,0 pontos) 

 

O acadêmico deve discorrer sobre as duas principais correntes: A corrente Pró Vida e corrente 

Pró liberdade, explica las, expor que ambas se baseiam de modo diferente no princípio da 

dignidade da pessoa humana e em que aspecto, que a corrente pró vida possui argumentos de 

base religiosas, e como tem sido as decisões recentes dos tribunais a respeito do tema. 

 

 

b.   Dentro desta discussão explique a origem, bem como, o que vem a ser a Política de Redução 

de Danos, e de que outros modos ela tem sido utilizada? . (1,0 ponto) 

 

O acadêmico deve discorrer sobre a origem desta política em outras nações, de seus 

pressupostos como controle social, de saúde pública, dignidade da pessoa humana entre 

outros. Bem como, relatar seus diversos usos, como a exemplo na política de drogas em 

diversos países além da fundamentação para o próprio crime em tela. 

 

 

c.  Vianei, médico, evitou aborto espontâneo e realizou transfusão de sangue em Sandrinha, 

mesmo esta sendo testemunha de Jeová. Foi acusado por esta de Constrangimento ilegal pois 

não tinha desta consentimento para o ato. De que forma você, como defensor de Vianei, 

argumentaria penalmente em sua defesa por este procedimento? Explique e dê os fundamentos 

jurídicos:(1,0 ponto) 

 

O acadêmico deve argumentar o caso invocando o art. 146, §3º I do C.P.B. Discorrer se a 

hipótese é excludente de tipicidade, de Ilicitude ou de culpabilidade. E quais consequências 

jurídicas de sua linha de defesa. 

 

 

 

Bom Trabalho!! 

 

 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL I      Data: 25/09/17 
 Professor(a): Douglas Medeiros dos Santos Turma: 4º A  

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 

1. (1,0) O Código de Processo Civil nos indica a reconhecer a existência de Sujeitos do Processo. 

Quanto às Partes, é fundamental analisarmos o que entende se por Capacidade Processual, no 

sentido de se resguardar as regularidades dos polos ativo e passivo de determinada lide. Analise os 

seguintes itens e assinale a alternativa correta: 

I – Se não casados sob o regime de separação absoluta de bens, o cônjuge necessitará do 

consentimento do outro para propor ação a respeito da propriedade de um imóvel, quando negado 

esse consentimento, em nenhuma hipótese, a ação poderá ser julgada pelo juízo.  

II – Quando a algum órgão público for permitido gozar de personalidade judiciária, este poderá 

demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, como se personalidade tivesse. 

III – Têm capacidade processual as pessoas naturais e as pessoas jurídicas, porém, a ausência de 

personalidade não obsta o direito de agir de entes despersonalizados como a massa falida. 

IV – O menor de dezesseis anos será assistido, o menor de dezoito anos e maior de dezesseis anos 

será representado e a quem não tiver representante legal será nomeado curador especial. 

a) II e III estão corretas. 

b) II e IV estão corretas. 

c) I e III estão corretas. 

d) II está correta.  

 

2. (1,0) O Código de Processo Civil estabeleceu maneiras de punir as partes quando estas 

procederem com comportamentos impróprios ante ao processo e quando estejam em desacordo 

com os princípios da boa fé e da lealdade processual, entre outros. Responda, objetivamente, quais 

são essas modalidades de punição? Diferencie seu modo e parâmetros de incidência, bem como a 

destinação do saldo dessas punições.  



 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. (1,0) Em determinadas lides, pode ser que ocorra de alguma das partes lançarem dúvidas sobre 

o dever de imparcialidade do juiz, seja por razões objetivas ou mesmo por caracteres da vida 

privada desse sujeito processual. Em relação a eventual constatação de parcialidade do magistrado 

é correto afirmar que: 

a) A suspeição restringe se a uma análise objetiva dos próprios autos, trata se de matéria sujeita à 

preclusão e é dotada de presunção relativa de parcialidade  

b) Se o cliente da bisneta advogada do juiz for parte no processo, não será este juiz impedido de 

julgar a lide. 

c) O impedimento indica a parcialidade a partir da análise objetiva dos autos em relação ao sujeito 

processual, pelo que é matéria de ordem pública e posteriormente pode motivar o protocolo de uma 

ação rescisória. 

d) O prazo para a parte alegar impedimento ou suspeição é de quinze dias, a contar do 

conhecimento do fato, caso em que, perdido o prazo pela parte interessada na alegação dá se por 

preclusa tal possibilidade. 

 

4. (1,0) A rigor, conforme o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil, quanto à elaboração 

dos Fatos, Fundamentos Jurídicos e Pedidos, como requisitos da Petição Inicial, o autor deve 

observar algumas formalidades. Nesse sentido, responda objetivamente, O que se entende por 

causa de pedir próxima e remota e quando o autor poderá formular pedido genérico? Dê um 

exemplo.  



 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. (1,0) Em alguns processos, comumente, podemos observar a pluralidade de partes nos polos 

passivo, ativo ou em ambos, desde que, sejam respeitados alguns requisitos legais. Analise os 

seguintes itens e assinale a alternativa correta:  

I  Em um eventual processo em que se discuta direito real imobiliário nem sempre haverá a 

formação de litisconsórcio obrigatório. 

II  Quanto à uniformidade da decisão, o litisconsórcio será simples quando a decisão proferida no 

mesmo processo for igual para cada um dos litisconsortes, e será unitário quando a decisão será 

diferente para estes. 

III  O litisconsórcio facultativo, em nenhuma hipótese, poderá ser limitado pelo magistrado. 

IV  Quanto ao momento de formação, o litisconsórcio ulterior/incidental poderá ser formado 

havendo conexão entre duas ou mais ações, entende se por conexas ações que lhes sejam comuns 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 

a) I e III estão corretas. 

b) I e IV estão corretas. 

c) I, II e IV estão corretas. 

d) II e III estão corretas. 

 



 

6. (1,0) Quando da elaboração da Petição Inicial, pode ser que o autor, por descuido, cometa 

algumas irregularidades. Diferencie essas irregularidades e responda: em quais circunstancias a 

Petição Inicial será sujeita a emenda ou indeferida? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. (1,0) Nas relações processuais regidas pela dinâmica do vigente Código de Processo Civil é legal a 

possibilidade de que um interveniente, que a princípio não tem nenhum interesse direto no 

resultado da lide, participar, mesmo que de maneira discreta, desta relação processual. Analise os 

seguintes itens e assinale a alternativa correta:  

I – A razão de ser do chamamento ao processo é a possibilidade de um terceiro vir a funcionar como 

auxiliar de uma das partes, mesmo não tendo nenhum interesse direto na causa. 

II – Nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, excepcionalmente, admite se 

intervenção de terceiros, no entanto, o interveniente não poderão recorrer de decisões em quaisquer 

casos, mas poderão opor embargos de declaração. 

III – O denunciado poderá denunciar sucessivamente uma única vez o seu antecessor imediato na 

cadeia dominial, quaisquer outros responsáveis por ressarcir o eventual prejuízo devem ser 

acionados mediante ação de regresso. 

IV  Aos processos de competência dos juizados especiais admite se, excepcionalmente, uma única 

modalidade de intervenção de terceiros. 

a) I e II estão corretas. 

b) III e IV estão corretas. 



 

c) I, III e IV estão corretas. 

d) I e III estão corretas. 

 

8. (1,0) Objetivamente, aponte, em quais hipóteses o juiz estará autorizado a julgar liminarmente 

improcedente o pedido? Dê um exemplo. É correto afirmar que o juiz liminarmente possa julgar a 

procedência do pedido? Por que? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



Padrão de Respostas Esperadas – N1.

1. (1,0) CORRETA: a

2. (1,0) Essas modalidades de punição são as chamadas Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça e a Multa 

por Litigância de Má-Fé.

A Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça poderá se dar no importe de até 20% do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta, é cumulável, e tem como destino o fundo para a modernização do Poder Judiciário. 

A Multa por Litigância de Má-Fé poderá se dar num importe superior a um por cento e inferior a dez por cento do 

valor corrigido da causa, não é cumulável, e tem como destino a parte contrária prejudicada pela Litigância de Má-Fé.

3. (1,0) CORRETA: c

4. (1,0) Entende-se por causa de pedir próxima os próprios fatos, aquilo que faticamente ocorreu com o autor e por 

causa de pedir remota os fundamentos jurídicos do pedido, o enquadramento jurídico dos fatos.

Em que pese a regra de que o pedido deve ser certo e determinado, excepcionalmente, o autor estará autorizado a 

formular pedido genérico quando, por exemplo, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do 

ato ou do fato, como no caso em que um motorista alcoolizado atropela um pedestre e este ainda não possui 

exatamente a noção do prejuízo sofrido antes do final de seu tratamento médico-hospitalar.

5. (1,0) CORRETA: b

6. (1,0) Das eventuais irregularidades cometidas pelo autor, quando da elaboração da Petição Inicial estas se 

diferenciam entre Irregularidades Sanáveis e Irregularidades Insanáveis.

A Petição Inicial estará sujeita a Emenda sempre que identificada uma Irregularidade Sanável, como quando o autor 

deixa de observar algum requisito da Petição Inicial (art. 319, CPC). E será de plano indeferida caso contenha alguma 

Irregularidade Insanável, como quando for a Petição Inicial considerada Inepta (art. 330, CPC).

7. (1,0) CORRETA: b

8. (1,0) O juiz estará autorizado a julgar liminarmente improcedente o pedido nas causas que dispensem a fase 

instrutória, isto é, que verse exclusivamente sobre questão de direito, independentemente da citação do réu, como 

por exemplo, quando o pedido do autor contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de Recursos Repetitivos.



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal I Data: 27/09/17 

Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 4º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Observação: 1) É permitida a consulta ao “Vade Mecum”; 2) Não é permitido o uso de qualquer tipo de material 
impresso pelo aluno; 3) Os celulares e outros aparelhos eletrônicos devem estar desligados e devidamente 
guardados embaixo da carteira do aluno; 4) As questões discursivas devem ser respondidas respeitando o espaço 
correspondente, logo abaixo do enunciado.  
 

 

1) Em recente julgamento (HC 126.292 de 17/02/2016), o pleno do Supremo Tribunal Federal, 

em sua maioria, alterou posicionamento anterior e concluiu que é possível a execução 

provisória da pena a partir de acórdão penal condenatório proferido por Tribunal de segunda 

instância no julgamento da apelação, ainda que sujeito a recurso especial (dirigido ao STJ) ou 

extraordinário (dirigido ao STF), uma vez que tais recursos não possuem efeito suspensivo 

(conforme dispõe o artigo 637 do CPP). Posicionamento confirmado pela maioria do pleno do 

Supremo Tribunal Federal, em 5.10.2016, no julgamento das medidas cautelares nas ações 

diretas de constitucionalidade 43 e 44, que buscavam obter a declaração de 

constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. 

 O novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal tem sido alvo de críticas 

por grande parte da doutrina pátria, haja vista que segundo tais doutrinadores, a decisão do 

STF contraria diretamente um princípio processual penal previsto na Constituição Federal de 

1988. 

 A partir do conteúdo trabalho em sala de aula, considerando o devido processo legal, a 

ampla defesa e as demais garantias processuais penais, 

 Indique qual seria, segundo tais doutrinadores, o princípio processual penal afrontado, 

em tese, pelo novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Justifique e 

fundamente sua resposta. (valor: 1,50 ponto) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2) Considere a seguinte situação hipotética: 

  Carla (maior e capaz), na noite de 10/02/2016, foi vítima de crime de estupro 

cometido por Marcos (maior e capaz), seu primo. Carla, abalada psicologicamente e com 

receio da repercussão do caso entre sua família e na sociedade, resolve não representar a 

conduta delitiva de imediato para a autoridade policial. Contudo, com o passar do tempo, 

Carla não se conforma em manter a conduta de seu primo Marcos impune e, em 

15/11/2016, representa para a autoridade policial, noticiando o crime cometido por Marcos 

em 10/02/2016. De posse da representação a autoridade policial instaura inquérito policial 

para investigar o suposto crime de estupro e de imediato determina aos agentes de polícia 

o cumprimento de algumas diligências. Marcos, ao tomar conhecimento da investigação 

contrata você como advogado para defendê-lo. 

 Considerando a situação hipotética acima narrada, o que você poderia fazer na 

defesa de seu cliente Marcos? Justifique sua resposta. (valor: 1,00 ponto) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3) Considere que um famoso reality show apresentado por grande emissora de televisão 

tenha apresentado ao vivo, para todo o país, a prática de um crime que se processa 

mediante queixa-crime.  

 a) Nessa situação, ao tomar conhecimento desse fato criminoso, a autoridade 

policial deverá instaurar inquérito policial, ex officio, para apurar a autoria e materialidade 

da conduta delitiva? Justifique e fundamente sua decisão. (valor: 1,50 ponto) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4) A respeito dos princípios que informam o processo penal pátrio, analise as assertivas a 

seguir:  

I) O princípio da busca da verdade no processo penal está sujeito a limitações, como a 

referente à inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos; 

II) Deriva do princípio nemo tenetur se detegere a impossibilidade de se obrigar o acusado a 

oferecer padrões vocais para subsidiar prova pericial de verificação de interlocutor ou a 

apresentar padrões gráficos para exame grafotécnico; 

III) O princípio da ampla defesa implica que a defesa técnica seja indisponível e efetiva. Assim, 

o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a deficiência da defesa 

constitui nulidade absoluta, que independe da constatação de prejuízo para o réu; 

 Estão corretas as assertivas, (valor: 1,00 ponto) 

a) I, apenas; 

b) II, apenas; 

c) I e II, apenas; 

d) II e III, apenas; 

e) I, II e III. 

 

5) No Brasil, segundo a maioria dos doutrinadores, vige o sistema processual penal do tipo 

acusatório. São características deste sistema processual penal, (valor: 1,00 ponto) 

a) a imparcialidade do julgador, a flexibilização do contraditório na medida da necessidade para 

reconstrução da verdade real e a relativização do duplo grau de jurisdição. 

b) o sigilo das audiências, a imparcialidade do julgador e a vedação ao duplo grau de 

jurisdição. 

c) a igualdade das partes, o contraditório e a publicidade dos atos processuais. 

d) a absoluta separação das funções de acusar e julgar, a publicidade dos atos processuais e a 

inexistência da coisa julgada. 

e) o sigilo absoluto do inquérito policial, a publicidade dos atos processuais e o duplo grau de 

jurisdição. 

 

6) Com relação ao inquérito julgue as assertivas a seguir: 

I) Como o inquérito policial é peça dispensável ao oferecimento da denúncia, o MP pode, 

mesmo sem o inquérito, oferecer a denúncia, desde que entenda que há indícios mínimos 



 

de autoria e de materialidade de fatos supostamente criminosos. Todavia, uma vez 

instaurado o inquérito, o MP não pode oferecer a denúncia sem o relatório final da 

autoridade policial. 

II) O inquérito policial, procedimento persecutório de caráter administrativo instaurado pela 

autoridade policial, tem como destinatário imediato o Ministério Público, titular único e 

exclusivo da ação penal. 

III) A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o denominado arquivamento implícito, 

que consiste no fato do membro do Ministério Público deixar de incluir na denúncia algum 

fato investigado ou algum dos indiciados, sem expressa manifestação ou justificação deste 

procedimento. 

IV) O valor probatório do inquérito policial, como regra, é considerado relativo, entretanto, 

nada obsta que o juiz absolva o réu por decisão fundamentada exclusivamente em 

elementos informativos colhidos na investigação. 

 Estão corretas as assertivas, (valor: 1,00 ponto) 

a) III e IV, apenas. 

b) I, II e III, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) IV, apenas. 

e) II e III, apenas. 

 

7) Analise as assertivas a seguir: 

I) Fontes materiais do Direito Processual Penal correspondem às entidades ou sujeitos aos 

quais incumbe a geração de normas jurídicas sobre determinadas matérias. No âmbito 

processual penal, fonte material por excelência é a União. 

II) Uma das características do inquérito policial é sua disponibilidade, ou seja, uma vez 

instaurado o inquérito, pode a autoridade policial por sua própria iniciativa promover seu 

arquivamento. 

III) A Constituição Federal de 1988 e o Código de Processo Penal são considerados exemplos 

de fontes formais mediatas do Direito Processual Penal. 

 Estão corretas as assertivas, (valor: 1,00 ponto) 

a) I e III, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) III, apenas. 

e) I, apenas. 

Boa prova! 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal I Data: 27/09/17 

Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 4º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Observação: 1) É permitida a consulta ao “Vade Mecum”; 2) Não é permitido o uso de qualquer tipo de material 
impresso pelo aluno; 3) Os celulares e outros aparelhos eletrônicos devem estar desligados e devidamente 
guardados embaixo da carteira do aluno; 4) As questões discursivas devem ser respondidas respeitando o espaço 
correspondente, logo abaixo do enunciado.  
 

 

1) Em recente julgamento (HC 126.292 de 17/02/2016), o pleno do Supremo Tribunal Federal, 

em sua maioria, alterou posicionamento anterior e concluiu que é possível a execução 

provisória da pena a partir de acórdão penal condenatório proferido por Tribunal de segunda 

instância no julgamento da apelação, ainda que sujeito a recurso especial (dirigido ao STJ) ou 

extraordinário (dirigido ao STF), uma vez que tais recursos não possuem efeito suspensivo 

(conforme dispõe o artigo 637 do CPP). Posicionamento confirmado pela maioria do pleno do 

Supremo Tribunal Federal, em 5.10.2016, no julgamento das medidas cautelares nas ações 

diretas de constitucionalidade 43 e 44, que buscavam obter a declaração de 

constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. 

 O novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal tem sido alvo de críticas 

por grande parte da doutrina pátria, haja vista que segundo tais doutrinadores, a decisão do 

STF contraria diretamente um princípio processual penal previsto na Constituição Federal de 

1988. 

 A partir do conteúdo trabalho em sala de aula, considerando o devido processo legal, a 

ampla defesa e as demais garantias processuais penais, 

 Indique qual seria, segundo tais doutrinadores, o princípio processual penal afrontado, 

em tese, pelo novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Justifique e 

fundamente sua resposta. (valor: 1,50 ponto) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2) Considere a seguinte situação hipotética: 

  Carla (maior e capaz), na noite de 10/02/2016, foi vítima de crime de estupro 

cometido por Marcos (maior e capaz), seu primo. Carla, abalada psicologicamente e com 

receio da repercussão do caso entre sua família e na sociedade, resolve não representar a 

conduta delitiva de imediato para a autoridade policial. Contudo, com o passar do tempo, 

Carla não se conforma em manter a conduta de seu primo Marcos impune e, em 

15/11/2016, representa para a autoridade policial, noticiando o crime cometido por Marcos 

em 10/02/2016. De posse da representação a autoridade policial instaura inquérito policial 

para investigar o suposto crime de estupro e de imediato determina aos agentes de polícia 

o cumprimento de algumas diligências. Marcos, ao tomar conhecimento da investigação 

contrata você como advogado para defendê-lo. 

 Considerando a situação hipotética acima narrada, o que você poderia fazer na 

defesa de seu cliente Marcos? Justifique sua resposta. (valor: 1,00 ponto) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3) Considere que um famoso reality show apresentado por grande emissora de televisão 

tenha apresentado ao vivo, para todo o país, a prática de um crime que se processa 

mediante queixa-crime.  

 a) Nessa situação, ao tomar conhecimento desse fato criminoso, a autoridade 

policial deverá instaurar inquérito policial, ex officio, para apurar a autoria e materialidade 

da conduta delitiva? Justifique e fundamente sua decisão. (valor: 1,50 ponto) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4) Com relação ao inquérito julgue as assertivas a seguir: 

I) O valor probatório do inquérito policial, como regra, é considerado relativo, entretanto, 

nada obsta que o juiz absolva o réu por decisão fundamentada exclusivamente em 

elementos informativos colhidos na investigação. 

II) Como o inquérito policial é peça dispensável ao oferecimento da denúncia, o MP pode, 

mesmo sem o inquérito, oferecer a denúncia, desde que entenda que há indícios mínimos 

de autoria e de materialidade de fatos supostamente criminosos. Todavia, uma vez 

instaurado o inquérito, o MP não pode oferecer a denúncia sem o relatório final da 

autoridade policial. 

III) O inquérito policial, procedimento persecutório de caráter administrativo instaurado pela 

autoridade policial, tem como destinatário imediato o Ministério Público, titular único e 

exclusivo da ação penal. 

IV) A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o denominado arquivamento implícito, 

que consiste no fato do membro do Ministério Público deixar de incluir na denúncia algum 

fato investigado ou algum dos indiciados, sem expressa manifestação ou justificação deste 

procedimento. 

 Estão corretas as assertivas, (valor: 1,00 ponto) 

a) I, apenas. 

b) I, II e III, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) III, apenas. 

e) II e III, apenas. 

 

5) No Brasil, segundo a maioria dos doutrinadores, vige o sistema processual penal do tipo 

acusatório. São características deste sistema processual penal, (valor: 1,00 ponto) 

a) a igualdade das partes, o contraditório e a publicidade dos atos processuais. 

b) a imparcialidade do julgador, a flexibilização do contraditório na medida da necessidade para 

reconstrução da verdade real e a relativização do duplo grau de jurisdição. 

c) o sigilo das audiências, a imparcialidade do julgador e a vedação ao duplo grau de 

jurisdição. 

d) a absoluta separação das funções de acusar e julgar, a publicidade dos atos processuais e a 

inexistência da coisa julgada. 



 

e) o sigilo absoluto do inquérito policial, a publicidade dos atos processuais e o duplo grau de 

jurisdição. 

 

6) Analise as assertivas a seguir: 

I) Uma das características do inquérito policial é sua disponibilidade, ou seja, uma vez 

instaurado o inquérito, pode a autoridade policial por sua própria iniciativa promover seu 

arquivamento. 

II) A Constituição Federal de 1988 e o Código de Processo Penal são considerados exemplos 

de fontes formais mediatas do Direito Processual Penal. 

III) Fontes materiais do Direito Processual Penal correspondem às entidades ou sujeitos aos 

quais incumbe a geração de normas jurídicas sobre determinadas matérias. No âmbito 

processual penal, fonte material por excelência é a União. 

 Estão corretas as assertivas, (valor: 1,00 ponto) 

a) I e III, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) III, apenas. 

e) I, apenas. 

 

7) A respeito dos princípios que informam o processo penal pátrio, analise as assertivas a 

seguir:  

I) O princípio da busca da verdade no processo penal está sujeito a limitações, como a 

referente à inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos; 

II) Deriva do princípio nemo tenetur se detegere a impossibilidade de se obrigar o acusado a 

oferecer padrões vocais para subsidiar prova pericial de verificação de interlocutor ou a 

apresentar padrões gráficos para exame grafotécnico; 

III) O princípio da ampla defesa implica que a defesa técnica seja indisponível e efetiva. Assim, 

o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a deficiência da defesa 

constitui nulidade absoluta, que independe da constatação de prejuízo para o réu; 

 Estão corretas as assertivas, (valor: 1,00 ponto) 

a) I, apenas; 

b) II, apenas; 

c) I e II, apenas; 

d) II e III, apenas; 

e) I, II e III. 

Boa prova! 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal I Data: 27/09/17 

Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 4º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Observação: 1) É permitida a consulta ao “Vade Mecum”; 2) Não é permitido o uso de qualquer tipo de material 
impresso pelo aluno; 3) Os celulares e outros aparelhos eletrônicos devem estar desligados e devidamente 
guardados embaixo da carteira do aluno; 4) As questões discursivas devem ser respondidas respeitando o espaço 
correspondente, logo abaixo do enunciado.  
 

 

1) Em recente julgamento (HC 126.292 de 17/02/2016), o pleno do Supremo Tribunal Federal, 

em sua maioria, alterou posicionamento anterior e concluiu que é possível a execução 

provisória da pena a partir de acórdão penal condenatório proferido por Tribunal de segunda 

instância no julgamento da apelação, ainda que sujeito a recurso especial (dirigido ao STJ) ou 

extraordinário (dirigido ao STF), uma vez que tais recursos não possuem efeito suspensivo 

(conforme dispõe o artigo 637 do CPP). Posicionamento confirmado pela maioria do pleno do 

Supremo Tribunal Federal, em 5.10.2016, no julgamento das medidas cautelares nas ações 

diretas de constitucionalidade 43 e 44, que buscavam obter a declaração de 

constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. 

 O novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal tem sido alvo de críticas 

por grande parte da doutrina pátria, haja vista que segundo tais doutrinadores, a decisão do 

STF contraria diretamente um princípio processual penal previsto na Constituição Federal de 

1988. 

 A partir do conteúdo trabalho em sala de aula, considerando o devido processo legal, a 

ampla defesa e as demais garantias processuais penais, 

 Indique qual seria, segundo tais doutrinadores, o princípio processual penal afrontado, 

em tese, pelo novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Justifique e 

fundamente sua resposta. (valor: 1,50 ponto) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2) Considere a seguinte situação hipotética: 

  Carla (maior e capaz), na noite de 10/02/2016, foi vítima de crime de estupro 

cometido por Marcos (maior e capaz), seu primo. Carla, abalada psicologicamente e com 

receio da repercussão do caso entre sua família e na sociedade, resolve não representar a 

conduta delitiva de imediato para a autoridade policial. Contudo, com o passar do tempo, 

Carla não se conforma em manter a conduta de seu primo Marcos impune e, em 

15/11/2016, representa para a autoridade policial, noticiando o crime cometido por Marcos 

em 10/02/2016. De posse da representação a autoridade policial instaura inquérito policial 

para investigar o suposto crime de estupro e de imediato determina aos agentes de polícia 

o cumprimento de algumas diligências. Marcos, ao tomar conhecimento da investigação 

contrata você como advogado para defendê-lo. 

 Considerando a situação hipotética acima narrada, o que você poderia fazer na 

defesa de seu cliente Marcos? Justifique sua resposta. (valor: 1,00 ponto) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3) Considere que um famoso reality show apresentado por grande emissora de televisão 

tenha apresentado ao vivo, para todo o país, a prática de um crime que se processa 

mediante queixa-crime.  

 a) Nessa situação, ao tomar conhecimento desse fato criminoso, a autoridade 

policial deverá instaurar inquérito policial, ex officio, para apurar a autoria e materialidade 

da conduta delitiva? Justifique e fundamente sua decisão. (valor: 1,50 ponto) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4) No Brasil, segundo a maioria dos doutrinadores, vige o sistema processual penal do tipo 

acusatório. São características deste sistema processual penal, (valor: 1,00 ponto) 

a) a imparcialidade do julgador, a flexibilização do contraditório na medida da necessidade para 

reconstrução da verdade real e a relativização do duplo grau de jurisdição. 

b) o sigilo das audiências, a imparcialidade do julgador e a vedação ao duplo grau de 

jurisdição. 

c) a absoluta separação das funções de acusar e julgar, a publicidade dos atos processuais e a 

inexistência da coisa julgada. 

d) o sigilo absoluto do inquérito policial, a publicidade dos atos processuais e o duplo grau de 

jurisdição. 

e) a igualdade das partes, o contraditório e a publicidade dos atos processuais. 

 

5) Analise as assertivas a seguir: 

I) Uma das características do inquérito policial é sua disponibilidade, ou seja, uma vez 

instaurado o inquérito, pode a autoridade policial por sua própria iniciativa promover seu 

arquivamento. 

II) Fontes materiais do Direito Processual Penal correspondem às entidades ou sujeitos aos 

quais incumbe a geração de normas jurídicas sobre determinadas matérias. No âmbito 

processual penal, fonte material por excelência é a União. 

III) A Constituição Federal de 1988 e o Código de Processo Penal são considerados exemplos 

de fontes formais mediatas do Direito Processual Penal. 

 Estão corretas as assertivas, (valor: 1,00 ponto) 

a) I e III, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) II, apenas. 

e) III, apenas. 

 

6) Com relação ao inquérito julgue as assertivas a seguir: 

I) Como o inquérito policial é peça dispensável ao oferecimento da denúncia, o MP pode, 

mesmo sem o inquérito, oferecer a denúncia, desde que entenda que há indícios mínimos 

de autoria e de materialidade de fatos supostamente criminosos. Todavia, uma vez 



 

instaurado o inquérito, o MP não pode oferecer a denúncia sem o relatório final da 

autoridade policial. 

II) O valor probatório do inquérito policial, como regra, é considerado relativo, entretanto, 

nada obsta que o juiz absolva o réu por decisão fundamentada exclusivamente em 

elementos informativos colhidos na investigação. 

III) O inquérito policial, procedimento persecutório de caráter administrativo instaurado pela 

autoridade policial, tem como destinatário imediato o Ministério Público, titular único e 

exclusivo da ação penal. 

IV) A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o denominado arquivamento implícito, 

que consiste no fato do membro do Ministério Público deixar de incluir na denúncia algum 

fato investigado ou algum dos indiciados, sem expressa manifestação ou justificação deste 

procedimento. 

 Estão corretas as assertivas, (valor: 1,00 ponto) 

a) III e IV, apenas. 

b) I, II e III, apenas. 

c) II, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) III, apenas. 

 

7) A respeito dos princípios que informam o processo penal pátrio, analise as assertivas a 

seguir:  

I) Deriva do princípio nemo tenetur se detegere a impossibilidade de se obrigar o acusado a 

oferecer padrões vocais para subsidiar prova pericial de verificação de interlocutor ou a 

apresentar padrões gráficos para exame grafotécnico; 

II) O princípio da ampla defesa implica que a defesa técnica seja indisponível e efetiva. Assim, 

o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a deficiência da defesa 

constitui nulidade absoluta, que independe da constatação de prejuízo para o réu; 

III) O princípio da busca da verdade no processo penal está sujeito a limitações, como a 

referente à inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos; 

 Estão corretas as assertivas, (valor: 1,00 ponto) 

a) I, apenas; 

b) III, apenas; 

c) II e III, apenas; 

d) I e III, apenas; 

e) I, II e III. 

Boa prova! 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal I Data: 27/09/17 

Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 4º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Observação: 1) É permitida a consulta ao “Vade Mecum”; 2) Não é permitido o uso de qualquer tipo de material 
impresso pelo aluno; 3) Os celulares e outros aparelhos eletrônicos devem estar desligados e devidamente 
guardados embaixo da carteira do aluno; 4) As questões discursivas devem ser respondidas respeitando o espaço 
correspondente, logo abaixo do enunciado.  
 

 

1) Em recente julgamento (HC 126.292 de 17/02/2016), o pleno do Supremo Tribunal Federal, 

em sua maioria, alterou posicionamento anterior e concluiu que é possível a execução 

provisória da pena a partir de acórdão penal condenatório proferido por Tribunal de segunda 

instância no julgamento da apelação, ainda que sujeito a recurso especial (dirigido ao STJ) ou 

extraordinário (dirigido ao STF), uma vez que tais recursos não possuem efeito suspensivo 

(conforme dispõe o artigo 637 do CPP). Posicionamento confirmado pela maioria do pleno do 

Supremo Tribunal Federal, em 5.10.2016, no julgamento das medidas cautelares nas ações 

diretas de constitucionalidade 43 e 44, que buscavam obter a declaração de 

constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. 

 O novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal tem sido alvo de críticas 

por grande parte da doutrina pátria, haja vista que segundo tais doutrinadores, a decisão do 

STF contraria diretamente um princípio processual penal previsto na Constituição Federal de 

1988. 

 A partir do conteúdo trabalho em sala de aula, considerando o devido processo legal, a 

ampla defesa e as demais garantias processuais penais, 

 Indique qual seria, segundo tais doutrinadores, o princípio processual penal afrontado, 

em tese, pelo novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Justifique e 

fundamente sua resposta. (valor: 1,50 ponto) 

Gabarito  

- princípio da presunção de inocência (ou da não culpabilidade) (0,5)  

- Previsto expressamente no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal de 1988. (0,25)  

- Segundo tais doutrinadores, a decisão do STF não pode sobrepor à Constituição 

Federal, que estabelece, em regra, a formação de coisa julgada para que se possa dar 

início à execução de uma prisão de natureza penal. (0,75) 



 

 

2) Considere a seguinte situação hipotética: 

  Carla (maior e capaz), na noite de 10/02/2016, foi vítima de crime de estupro 

cometido por Marcos (maior e capaz), seu primo. Carla, abalada psicologicamente e com 

receio da repercussão do caso entre sua família e na sociedade, resolve não representar a 

conduta delitiva de imediato para a autoridade policial. Contudo, com o passar do tempo, 

Carla não se conforma em manter a conduta de seu primo Marcos impune e, em 

15/11/2016, representa para a autoridade policial, noticiando o crime cometido por Marcos 

em 10/02/2016. De posse da representação a autoridade policial instaura inquérito policial 

para investigar o suposto crime de estupro e de imediato determina aos agentes de polícia 

o cumprimento de algumas diligências. Marcos, ao tomar conhecimento da investigação 

contrata você como advogado para defendê-lo. 

 Considerando a situação hipotética acima narrada, o que você poderia fazer na 

defesa de seu cliente Marcos? Justifique sua resposta. (valor: 1,00 ponto) 

 

Gabarito  

- Impetrar um Habeas Corpus para impedir a continuação da investigação e obter o 

trancamento do inquérito policial. (0,5) 

- Justificativa - fundamenta-se na extinção de punibilidade de Marcos pelo instituto da 

decadência, que ocorreu quando Carla, sabendo quem era o autor do crime desde 

10/02/2016, demorou mais de 6 meses para representar. (0,5) 

 

3) Considere que um famoso reality show apresentado por grande emissora de televisão 

tenha apresentado ao vivo, para todo o país, a prática de um crime que se processa 

mediante queixa-crime.  

 Nessa situação, ao tomar conhecimento desse fato criminoso, a autoridade policial 

deverá instaurar inquérito policial, ex officio, para apurar a autoria e materialidade da 

conduta delitiva? Justifique e fundamente sua decisão. (valor: 1,50 ponto) 

 

Gabarito 

- Crime processado mediante queixa-crime é crime de ação penal privada. Nesse 

caso, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de 

quem tenha qualidade para intentá-la. (0,75) 

- Artigo 5º, § 5º do CPP. (0,75) 

 



 

4) A respeito dos princípios que informam o processo penal pátrio, analise as assertivas a 

seguir: (valor: 1,00 ponto) 

I) O princípio da busca da verdade no processo penal está sujeito a limitações, como a 

referente à inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos; 

II) Deriva do princípio nemo tenetur se detegere a impossibilidade de se obrigar o 

acusado a oferecer padrões vocais para subsidiar prova pericial de verificação de 

interlocutor ou a apresentar padrões gráficos para exame grafotécnico; 

III) O princípio da ampla defesa implica que a defesa técnica seja indisponível e efetiva. Assim, 

o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a deficiência da defesa 

constitui nulidade absoluta, que independe da constatação de prejuízo para o réu; 

 Estão corretas as assertivas: 

a) I, apenas; 

b) II, apenas; 

c) I e II, apenas; 

d) II e III, apenas; 

e) I, II e III. 

 

5) No Brasil, segundo a maioria dos doutrinadores, vige o sistema processual penal do tipo 

acusatório. São características deste sistema processual penal, (valor: 1,00 ponto) 

a) a imparcialidade do julgador, a flexibilização do contraditório na medida da necessidade para 

reconstrução da verdade real e a relativização do duplo grau de jurisdição. 

b) o sigilo das audiências, a imparcialidade do julgador e a vedação ao duplo grau de 

jurisdição. 

c) a igualdade das partes, o contraditório e a publicidade dos atos processuais. 

d) a absoluta separação das funções de acusar e julgar, a publicidade dos atos processuais e a 

inexistência da coisa julgada. 

e) o sigilo absoluto do inquérito policial, a publicidade dos atos processuais e o duplo grau de 

jurisdição. 

 

6) Com relação ao inquérito julgue as assertivas a seguir: 

I) Como o inquérito policial é peça dispensável ao oferecimento da denúncia, o MP pode, 

mesmo sem o inquérito, oferecer a denúncia, desde que entenda que há indícios mínimos 

de autoria e de materialidade de fatos supostamente criminosos. Todavia, uma vez 

instaurado o inquérito, o MP não pode oferecer a denúncia sem o relatório final da 

autoridade policial. 



 

II) O inquérito policial, procedimento persecutório de caráter administrativo instaurado pela 

autoridade policial, tem como destinatário imediato o Ministério Público, titular único e 

exclusivo da ação penal. 

III) A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o denominado arquivamento implícito, 

que consiste no fato do membro do Ministério Público deixar de incluir na denúncia algum 

fato investigado ou algum dos indiciados, sem expressa manifestação ou justificação deste 

procedimento. 

IV) O valor probatório do inquérito policial, como regra, é considerado relativo, 

entretanto, nada obsta que o juiz absolva o réu por decisão fundamentada 

exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. 

 Estão corretas as assertivas, 

a) III e IV, apenas. 

b) I, II e III, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) IV, apenas. 

e) II e III, apenas. 

 

7) Analise as assertivas a seguir: 

I) Fontes materiais do Direito Processual Penal correspondem às entidades ou sujeitos 

aos quais incumbe a geração de normas jurídicas sobre determinadas matérias. No 

âmbito processual penal, fonte material por excelência é a União. 

II) Uma das características do inquérito policial é sua disponibilidade, ou seja, uma vez 

instaurado o inquérito, pode a autoridade policial por sua própria iniciativa promover seu 

arquivamento. 

III) A Constituição Federal de 1988 e o Código de Processo Penal são considerados exemplos 

de fontes formais mediatas do Direito Processual Penal. 

 Estão corretas as assertivas: 

a) I e III, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) III, apenas. 

e) I, apenas. 

 

 

Boa prova! 
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Leia atentamente todas as questões e responda utilizando o espaço destinado para cada questão. A prova 
deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta, sendo que as questões respondidas a lápis não 
serão avaliadas. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer tentativa de 
fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”. É permitida apenas a consulta ao código, 
sem acréscimos textuais contendo anotações e/ou comentários, sendo que nenhum questionamento será 
atendido pelo professor durante a realização da prova. 
 
 
Questão 01: 

(CESPE. 2013. TCE/RO. CONTADOR-Adaptada) 
Acerca do Direito Administrativo e do conceito de Estado, sabe-se que o Estado é 

um ente personalizado, apresentando-se não apenas externamente, nas relações 
internacionais, mas também internamente, como pessoa jurídica de direito público capaz 
de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. 

Com isso, na condição de pessoa jurídica que participa das mais variadas relações 
jurídicas, explique como a adequação dos atos administrativos com o ordenamento 
jurídico pode ser um dos sustentáculos do Estado Democrático de Direito (1,0): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
Questão 02:  

Publicada em 18 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto n º 
7.724/2012, a Lei n º 12.527/11, que ficou conhecida como Lei de Acesso à Informação – 
L.A.I., entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e representou um avanço importante para 
a transparência das ações do poder público, fortalecendo a democracia brasileira e 
imprimindo um marco na relação entre o Estado e os administrados. A L.A.I. potencializou 
o direito fundamental à transparência dos dados e das informações públicas e retirou o 
administrado de uma posição meramente passiva - mero destinatário dos atos estatais - 
transformando-o em agente controlador da legalidade administrativa, conferindo-lhe 
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cidadania. O diploma expandiu significativamente o rol de legitimados para reivindicar o 
direito de acesso a informações públicas, gerando, como corolário lógico, um intenso 
valor democrático e plural no âmbito do acesso à informação. 

Levando em considerado o exposto acima, justifique com embasamento legal, qual 
é o fundamento constitucional que culminou na edição da lei especificada? (1,0). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

  
Questão 03: 

Nos autos do Recurso Administrativo nº 5307694-74.2016.8.09.0000, de Relatoria 
do Desembargador AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, julgado pela Corte Especial do 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em 02/05/2017, a servidora LUCIANA DE 
OLIVEIRA CONSIGLIERO LESSA apresenta irresignação contra o Despacho nº 
4.461/2016, proferido pelo então Presidente do TJGO, Desembargador Leobino Valente 
Chaves, no qual determinou a expedição do Decreto Judiciário nº 1.642/201, que 
exonerou a referida servidora do cargo em comissão de Conciliador do Juizado Especial 
Cível e Criminal da Comarca de Piracanjuba. 

 Extrai-se dos autos que por meio do Ofício nº 240, expedido pela Presidência do 
TJGO, após decisão proferida no Processo Administrativo nº 5743869/2016, a servidora 
LUCIANA DE OLIVEIRA CONSIGLIERO LESSA foi exonerada, isso porque, no caso 
tratado, a servidora ocupava cargo em comissão de Conciliador de Juizado Especial Cível 
e Criminal diretamente subordinada ao Juiz de Direito titular do referido Juizado Especial 
da Comarca de Piracanjuba, seu esposo, Dr. GABRIEL CONSIGLIERO LESSA. 

A partir da narrativa acima, na condição de julgador(a) do recurso administrativo 
que se encontra para apreciação do Tribunal, qual a SUA decisão? Confirmar a 
existência, validade e eficácia do Decreto Judiciário nº 1.642/201 ou dar provimento ao 
recurso da servidora? 

Fundamente sua resposta apresentando motivação teórica e legal (1,0): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
Questão 04: 

Nos autos do Processo nº 497800.17.2009.8.09.0132, que tramitou perante a 
comarca de Posse, Estado de Goiás, restaram apurados os seguintes fatos: 

 
[...] o Município de Posse firmou com a ré ANE CRISTINA DUNCK 
JOSEPH, termo de credenciamento (em 06/03/2009 – fls. 22/24) para 
que atuasse como médica naquela Cidade, todavia, é fato 
incontroverso que ela não prestou os serviços. Segundo o 
MINISTÉRIO PÚBLICO, o termo de credenciamento era, na verdade, 
uma forma de complementar o salário do seu esposo, Dr. JEAN 
VOLVICK, uma vez que é médico concursado no Município de 
Posse/GO e seu salário estaria limitado à remuneração do chefe do 
Executivo local. Os réus, por outro lado, explicam que JEAN 
VOLVICK somente substituiu ANE CRISTINA em seu ofício 
temporariamente, até que esta pudesse se mudar para lá, uma vez 
que residia em Goiânia. Fato é que a ré ANE CRISTINA nunca atuou 
como médica no Município de Posse, desde a assinatura do termo de 
credenciamento (em 06/03/09) até o distrato, em 31/08/09. Na 
declaração prestada pelo Prefeito do Município de Posse, PAULO 
ROBERTO MARQUES DE SOUZA, perante a Promotoria de Justiça, 
restou claro que a Drª. ANE CRISTINA não prestou os serviços para 
os quais foi contratada:  
“Que no momento da assinatura do contrato, o declarante já tomou 
conhecimento sobre o referido termo de credenciamento e a forma 
com que se daria; que no começo de sua gestão, em janeiro de 2009, 
somente havia dois médicos no hospital; que apenas o Dr. Edgar e a 
Dra. Karenyna ficaram no hospital sustentando os atendimentos ao 
público, pois não havia médicos na cidade; que os médicos exigiam 
melhores salários para poder ficar na cidade de Posse/GO; que se 
olhar a folha de pagamento de dezembro de 2008 e de janeiro de 
2009, constatará uma diferença grande de valores; que, por se um 
local distante, não há muitos médicos interessados a vir para esta 
cidade; que o termo de credenciamento sempre foi admitido na 
administração pública para contratação de médicos; que o médico 
Jean Volvick trabalhou no local da sua esposa fornecendo plantões; 
que a princípio a esposa do Dr. Jean viria para Posse enquanto ele 
cobriria seus plantões [...]” (TJGO, Apelação / Reexame Necessário 
0497800-17.2009.8.09.0132, Rel. ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª 
Câmara Cível, julgado em 23/08/2017, DJe  de 23/08/2017) 
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Conforme se vê, há indícios de ilegalidade dessa “substituição” ao longo de toda a 
duração do Termo de Credenciamento da médica que não prestou serviços naquele 
município. A contratação de médica, mesmo sabendo-se que ela não poderia 
desempenhar os trabalhos nos prazos fixados, ultrapassa os limites da mera 
irregularidade, tampouco se cuida de inabilidade administrativa. 

Com isso, pergunta-se:  
 
a) Há possibilidade de configuração de improbidade administrativa em razão do 

descumprimento de princípio constitucional? Justifique sua reposta, inclusive 
apresentando dispositivo legal correspondente (0,5) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

b) Em caso de condenação judicial por configuração de ato de improbidade 
administrativa, quais as sanções a serem eventualmente aplicáveis? Justifique sua 
reposta, inclusive apresentando dispositivo legal correspondente (0,5) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
Questão 05: 

Imagine a hipótese de um processo judicial de indenização por ato ilícito, visando 
ressarcimento por danos materiais (art. 927, CC), caso a parte autora comprove os 
prejuízos advindos da interrupção da energia elétrica em sua granja e que a demora no 
restabelecimento ocasionou a morte de várias aves, não sendo possível efetuar a 
climatização do ambiente, mesmo com a utilização de gerador de energia, morrendo 
muitas aves que estavam no ponto de abate e que seriam vendidas, ocasionando danos 
financeiros de grande monta. Caso o magistrado entenda que não é possível que a CELG 
tenha sua responsabilizada afastada por suposta ocorrência de caso fortuito e força maior 
(art. 393, CC), qual a fundamentação da ciência administrativista que justifica eventual 
condenação da prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica? 
Justifique sua resposta apresentando o dispositivo legal cabível (1,0). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



5 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
Questão 06: 

(Analista Judiciário. TRT 23. 2016. Banca FCC. Adaptada). 
Determinada autarquia do Estado do Mato Grosso foi condenada a pagar 

indenização a um de seus servidores. Após a condenação, utilizou-se do prazo em 
quádruplo para recorrer e, na fase de execução da condenação, alegou a impossibilidade 
de arcar com a indenização por não ter patrimônio próprio. 

A propósito dos fatos, responda se a atuação judicial dessa entidade autárquica 
encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. Justifique sua resposta 
apresentando os dispositivos legais cabíveis (1,0).  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
 
Questão 07: 

Considere a hipótese de que o município de Goiânia realizou cobrança, mediante 
processo administrativo instaurado pela Secretaria Municipal de Finanças, de Imposto 
Predial e Territorial Urbano-IPTU em desfavor da autarquia estadual IPASGO, em razão 
de ser proprietária de imóvel urbano localizado no centro da capital goiana. 

Você, na condição de assessor jurídico do IPASGO, tem a incumbência de 
apresentar defesa em tal procedimento. 

Na sua condição de operador do direito, qual a tese a ser suscitada para a defesa 
da autarquia estadual para quem você exerce sua atividade? Justifique sua resposta 
apresentando o dispositivo legal cabível (1,0). 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

Questão 08: 
Enquanto as entidades autárquicas necessitam apenas da criação de lei específica 

para sua existência, qual é o procedimento adequado a ser utilizado para garantir a 
existência, validade e eficácia do ato constitutivo referente às empresas estatais, no caso, 
as empresas públicas e as sociedades de economia mista? Justifique sua resposta 
apresentando o dispositivo legal cabível (1,0). 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
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GABARITO 
 
 
Questão 01: 
Um dos pilares do Estado de Direito é a generalização do princípio da legalidade, 
consubstanciada na adequação dos atos administrativos com o ordenamento jurídico, 
sendo esse o principal critério para sua legitimação, isto é, num Estado de Direito 
prevalecem as normas jurídicas abstratas e gerais, e não a vontade do governante. 
Desse modo, fortalece-se o Direito Administrativo na medida em que constitui uma ciência 
que regula as relações entre Administração Pública e administrados, assegurando a 
correta e legítima gestão do interesse público e garantindo os direitos dos administrados 
por meio da aplicação das normas (regras e princípios) que podem limitar a atuação 
estatal perante os particulares.  
 
Questão 02: 
A Lei de Acesso à Informação está intimamente ligada à ideia constitucional do princípio 
da publicidade, previsto expressamente no artigo 37, caput, CF, bem como no disposto no 
inciso XXXIII do mesmo artigo, segundo o qual “todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;” 
 
Questão 03: 
É cediço que a proibição ao nepotismo tem por escopo a garantia de observância dos 
constitucionais princípios da moralidade, impessoalidade e igualdade, assegurando 
chances iguais a todos que tenham condições de exercer as funções, sem que eventuais 
relações de parentesco se sobreponham à qualificação, merecimento e/ou confiança. No 
caso tratado, a servidora ocupava cargo em comissão de Conciliador de Juizado Especial 
Cível e Criminal diretamente subordinada ao Juiz de Direito titular do referido Juizado 
Especial da Comarca de Piracanjuba, seu esposo. Destarte, a confirmação do decreto de 
demissão da servidora é medida que se impõe, eis que configurada situação de 
nepotismo, à luz do enunciado da Súmula Vinculante nº 13, mormente em face de 
informações prestadas pela Direção do Foro local de inexistência de outro cargo da 
mesma natureza, ou similar, disponível naquela Comarca, em unidade judiciária diversa 
daquela em que o cônjuge da recorrente é titular. 
 
Questão 04: 
a) A conduta praticada pelos agentes mencionados na situação fática indicam absoluta 
ausência de honestidade, ética, transparência, boa-fé, probidade, motivo pelo qual há 
ofensa ao princípio da moralidade, indicado no artigo 37, caput, CF. 
 
b) CF, Art. 34, § 4º “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
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ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação 
penal cabível.” 
 
Questão 05: 
É dever do prestador de serviço público zelar pela continuidade do serviço público, sendo 
que a interrupção somente pode ocorrer quando:  
Lei 8.987/95: “Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas 
normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as 
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. [...] § 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.” 
 
Questão 06: 
De início já se verifica que seu recurso foi apresentado sem respeito ao prazo previsto no 
CPC, tendo em vista que “Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro 
para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 
intimação pessoal.” 
Além disso, não procede a alegação de ausência de patrimônio próprio para arcar com a 
condenação judicial, pois as autarquias possuem patrimônio próprio, normalmente, 
transferido pelo ente da Administração Direta que a criou, ou mesmo, decorrente de suas 
atividades institucionais, haja vista a possibilidade de cobrarem taxas e demais tributos 
para exercício do poder de polícia ou prestação de serviços públicos inerentes às suas 
finalidades. 
 
Questão 07: 
Pela imunidade tributária recíproca, a Constituição veda que as entidades políticas da 
federação (União, Estados, DF e Municípios) instituam impostos umas sobre as outras, 
para atingir o patrimônio, a renda ou os serviços de cada uma. A concessão da imunidade 
à autarquia se trata de vontade emanada do legislador constituinte, prevista no artigo 150, 
§ 2º, CF: “A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos 
serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.” 
 
Questão 08: 
Segundo o artigo 37, XIX, CF, é necessária lei autorizadora da instituição de empresa 
pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, 
neste último caso, definir as áreas de sua atuação, além da obrigatoriedade de registro de 
seu ato constitutivo perante o cartório de registro de pessoas jurídicas, circunstância 
desnecessária para as autarquias. 
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Questões:  
 
Questão 01 (2,5 pontos): Historicamente, contrato era visto como um acordo de vontade para fins 
patrimoniais. Tratava-se de um modelo individualista, baseado na vontade absoluta, concebido a partir 
dos ideais da Revolução Francesa (liberdade, igualdade e fraternidade), em especial a questão da 
liberdade. Pensou-se que as pessoas eram livres para contratar, daí se entender que “contrata quem 
quer”, prevalecendo a aplicação do princípio “pacta sunt servanda”. Destaca-se, assim, a importância da 
vontade (liberalismo) acrescida da liberdade contratual (modelo individualista). Em decorrência disso, 
partia-se do pressuposto de que “o contrato fazia lei entre as partes”, não atingindo terceiros. O Direito 
Civil não tinha, então, nenhuma preocupação com a dignidade, com a solidariedade, com o bem-estar dos 
contratantes. O importante era cumprir o pactuado. Com o fenômeno da Constitucionalização do Direito 
Civil, passou-se a afirmar a observância dos direitos e garantias individuais e sociais no campo das 
relações privadas. Em função disso, nenhum contrato pode mais afrontar a dignidade do contratante. 
 
A partir do exposto acima e do conhecimento adquirido em sala de aula, responda aos itens que seguem: 
 
a) O fenômeno da Constitucionalização do Direito Civil trouxe consigo outro fenômeno: o da publicização do 
Direito Civil. Construa um pequeno texto explicando em que consiste este fenômeno, o da publicização do Direito 
Civil. Em sua resposta, apresente, também, o que esse fenômeno objetivou garantir para as partes contratantes. 
(1,5 ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
b) Com o fenômeno da Constitucionalização do Direito Civil, o conceito de contrato foi alterado, apesar de manter 
a sua estrutura essencial. O novo conceito está fundado na boa-fé objetiva e na função social dos contratos. 
Construa um pequeno parágrafo explicando qual é a ideia substancial da boa-fé objetiva. (1,0 ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 



 

Questão 02 (2,5 pontos): Ao se discorrer sobre os elementos de validade dos contratos, tratou-se dos 
elementos genéricos, que devem estar presentes em todo e qualquer contrato (agente capaz; objeto lícito, 
possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei). Como agora, com o novo 
conceito advindo do fenômeno da Constitucionalização do Direito Civil, o contrato é regido pela 
autonomia privada, não se falando mais em autonomia da vontade, tem-se, também, a manifestação da 
vontade que deve ocorrer de forma livre e desembaraçada. Ante o exposto, e levando-se em consideração 
o conhecimento adquirido em sala de aula, responda aos itens abaixo: 
 
a) Um dos elementos de validade dos contratos é a capacidade do agente. Sabe-se que capacidade não se 
confunde com personalidade. Explique, de forma sucinta, por que não se exigiu personalidade como um dos 
elementos de validade dos contratos, mas apenas a questão da capacidade. (1,0 ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
b) Aponte, no Código Civil brasileiro, o fundamento legal dos elementos genéricos que todo contrato deve ter. (0,5 
ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
c) No caso da licitude do objeto, a sua não ocorrência acarreta a nulidade do contrato. A título de exemplo, o 
Código Civil não permite que seja objeto de contrato a herança de pessoa viva. É o caso da proibição do pacto 
sucessório, também conhecido como “pacta corvina”. No entanto, o próprio Código excepciona a proibição do 
“pacta corvina” ao estabelecer a possibilidade de partilha em vida. Construa um pequeno texto apresentando os 
requisitos necessários para que a partilha em vida possa ser considerada lícita, preenchendo, assim, um dos 
elementos de validade mencionados. (1,0 ponto) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Questão 03 (1,0 ponto): Antes de falecer, Maria Defuntina queria muito que um bem, de sua propriedade, 
ficasse com a sua mais querida amiga: Zoraide Covarrasa. Para isso, ele manifestou sua vontade em um 
testamento. Foi ao cartório, deixou bem claro o que queria e, convicta de que sua vontade seria 
concretizada, partiu rumo ao descanso eterno. Em sua sepultura, encontra-se o seguinte escrito: “Aqui jaz 
aquela que, em vida, não mediu esforços para que a alegria fosse compartilhada”. Que ela descanse em 
paz! O problema é que, após a sua morte, quando o testamento foi aberto, descobriu-se que ele era nulo, 
isso por violar a forma exigida pela lei civil brasileira. Várias possibilidades: o tabelião não estava presente 



 

no ato, o testamento não foi registrado no livro adequado, dentre outras. Em relação a isso e ao que foi 
desenvolvido em sala de aula, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(a) Como a nulidade é de ordem pública, o testamento em questão não pode ser ratificado, não havendo 
possibilidade de se aproveitar a manifestação da vontade da testadora. 
(b) Apesar de a nulidade ser de ordem pública e de o testamento em questão não poder ser ratificado, é possível 
que a vontade da testadora seja aproveitada por meio do instituto da conversão substancial. 
(c) Apesar de a nulidade ser de ordem pública, o testamento pode ser perfeitamente aproveitado em função da 
aplicação do instituto da conversão substancial. 
(d) Como a nulidade é de ordem pública, o testamento em questão não pode ser ratificado. No entanto, por colidir 
com a manifestação da vontade, o ordenamento jurídico dá a ele – o testamento – a possibilidade de se converter 
em ato anulável, isso para que possa ser ratificado. 
(e) Não existe nenhuma possibilidade de aplicação do instituto da conversão substancial nas relações contratuais. 
 
Questão 04 (1,0 ponto): O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) julgou um caso envolvendo a 
empresa CICA. A empresa havia descoberto que um determinado município no interior do Rio Grande do 
Sul era propício para o cultivo de tomates. A CICA incrementou ali o cultivo de tomates, isso após se 
reunir com os lavradores e de incentivá-los e convencê-los a plantarem tomates naquela região. A 
empresa se comprometeu em ajudar os lavradores, fornecendo sementes de boa qualidade, patrocinando 
cursos, dentre outras possibilidades. Com isso, os lavradores plantaram os tomates. A safra foi melhor do 
que o esperado. A CICA comprou a safra, fato esse que se repetiu por vários anos. Num determinado ano, 
porém, após os lavradores plantarem os tomates e colheram, mais uma vez, uma excelente safra, só que, 
desta vez, a CICA não celebrou contrato de compra e venda com eles, indo comprar os tomates na 
Argentina, em função de uma queda significativa de preços devido a uma grande crise que assolou o país 
vizinho. O problema é que a CICA não deu nenhuma satisfação aos lavradores que, por sua vez, já 
estavam com a safra colhida. O problema foi parar no Judiciário. A CICA defendeu-se dizendo que nunca 
disse que ia contratar, que ela nunca comprou antecipadamente a safra. O Tribunal gaúcho a condenou 
por violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva, deveres esses que 
 
(a) dependentes da vontade das partes, geraram responsabilidade civil pré-contratual. 
(b) dependentes da vontade das partes, geraram responsabilidade civil pós-contratual. 
(c) independentes da vontade das partes, geraram responsabilidade civil pré-contratual. 
(d) independentes da vontade das partes, geraram responsabilidade civil pós-contratual. 
(e) o STJ errou, já que os deveres anexos geram apenas responsabilidade civil contratual. 
 
Questão 05 (1,0 ponto): De acordo com o Código Civil, pessoas casadas precisam do consentimento de 
seu cônjuge para vender imóveis. Em São Paulo, aconteceu um caso interessante. Um casal acertou 
vender um terreno que tinha no interior. O marido, em comum acordo com a esposa, foi até a cidadezinha, 
achou um comprador, acertou o preço, entregou a posse do terreno, mas, como a esposa não estava 
presente, eles – vendedor e comprador – não puderam ir ao cartório para a devida escrituração. Eles não 
conseguiram lavrar a escritura de compra e venda no cartório. Mesmo assim, já com a posse do terreno, o 
comprador efetuou o pagamento em uma conta conjunta dos vendedores – o casal. Em função disso, o 
comprador começou a construir no terreno e, ao fazê-lo, acabou violando as leis municipais. A prefeitura, 
com isso, embargou a obra. O comprador não atendeu ao embargo e continuou construindo no local. A 
prefeitura, então, ajuizou uma ação objetivando a paralisação da obra, acrescida de pedido indenizatório. 
O problema é que a ação foi ajuizada em desfavor de quem estava registrado no cartório. Isso mesmo, o 
casal foi citado na ação proposta pela prefeitura. O casal se defendeu alegando que já havia vendido o 
imóvel, apesar de o registro não ter sido efetivado. Para evitar problemas, houve a denunciação da lide do 
comprador, já prevenindo um eventual direito de regresso. Depois de tudo isso, a esposa (vendedora) 
ajuizou uma ação anulatória da compra e venda alegando falta de outorga uxória. 
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é direito dela requerer, mas ela não foi vencedora na ação, 
isso em função da aplicação da regra do 
 
(a) “Supressio” e “surrectio”. 
(b) “Venire contra factum proprium”. 
(c) “Tu quoque”. 
(d) “Duty to mitigate”. 
(e) “Exceptio non adimplenti contractus”. 
 
 

“Os dias prósperos não vêm por acaso. Nascem de muita fadiga e persistência.” (Henry Ford) 
BOA AVALIAÇÃO! 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Civil  III  Data: 27/09/17 
 Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 4º B 

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

GABARITO 
 
Questão 01 (2,5 pontos): Historicamente, contrato era visto como um acordo de vontade para fins 
patrimoniais. Tratava-se de um modelo individualista, baseado na vontade absoluta, concebido a partir 
dos ideais da Revolução Francesa (liberdade, igualdade e fraternidade), em especial a questão da 
liberdade. Pensou-se que as pessoas eram livres para contratar, daí se entender que “contrata quem 
quer”, prevalecendo a aplicação do princípio “pacta sunt servanda”. Destaca-se, assim, a importância da 
vontade (liberalismo) acrescida da liberdade contratual (modelo individualista). Em decorrência disso, 
partia-se do pressuposto de que “o contrato fazia lei entre as partes”, não atingindo terceiros. O Direito 
Civil não tinha, então, nenhuma preocupação com a dignidade, com a solidariedade, com o bem-estar dos 
contratantes. O importante era cumprir o pactuado. Com o fenômeno da Constitucionalização do Direito 
Civil, passou-se a afirmar a observância dos direitos e garantias individuais e sociais no campo das 
relações privadas. Em função disso, nenhum contrato pode mais afrontar a dignidade do contratante. 
 
A partir do exposto acima e do conhecimento adquirido em sala de aula, responda aos itens que seguem: 
 
a) O fenômeno da Constitucionalização do Direito Civil trouxe consigo outro fenômeno: o da publicização do 
Direito Civil. Construa um pequeno texto explicando em que consiste este fenômeno, o da publicização do Direito 
Civil. Em sua resposta, apresente, também, o que esse fenômeno objetivou garantir para as partes contratantes. 
(1,5 ponto) 
 
O fenômeno da publicização do Direito Civil diz respeito à possibilidade de intervenção do Estado em uma 
relação privada, objetivando, com isso, garantir a igualdade entre as partes pactuantes. Trata-se, portanto, 
da intervenção do Estado no domínio privado. 
 
b) Com o fenômeno da Constitucionalização do Direito Civil, o conceito de contrato foi alterado, apesar de manter 
a sua estrutura essencial. O novo conceito está fundado na boa-fé objetiva e na função social dos contratos. 
Construa um pequeno parágrafo explicando qual é a ideia substancial da boa-fé objetiva. (1,0 ponto) 
 
A ideia substancial da boa-fé objetiva é a eticidade. Nas relações contratuais, deve-se observar a ética que 
se espera das partes envolvidas. 
 
Questão 02 (2,5 pontos): Ao se discorrer sobre os elementos de validade dos contratos, tratou-se dos 
elementos genéricos, que devem estar presentes em todo e qualquer contrato (agente capaz; objeto lícito, 
possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei). Como agora, com o novo 
conceito advindo do fenômeno da Constitucionalização do Direito Civil, o contrato é regido pela 
autonomia privada, não se falando mais em autonomia da vontade, tem-se, também, a manifestação da 
vontade que deve ocorrer de forma livre e desembaraçada. Ante o exposto, e levando-se em consideração 
o conhecimento adquirido em sala de aula, responda aos itens abaixo: 
 
a) Um dos elementos de validade dos contratos é a capacidade do agente. Sabe-se que capacidade não se 
confunde com personalidade. Explique, de forma sucinta, por que não se exigiu personalidade como um dos 
elementos de validade dos contratos, mas apenas a questão da capacidade. (1,0 ponto) 
 
Toda pessoa tem personalidade jurídica. Ter personalidade significa ter proteção, o que está ligado aos 
direitos da personalidade. Capacidade, por sua vez, diz respeito à aptidão para se praticar os atos da vida 
civil. A qualquer pessoa que tenha personalidade será reconhecida a capacidade. O problema é que a 
recíproca não é verdadeira. Nem todo aquele que tem personalidade tem capacidade, como é o caso dos 
entes despersonalizados. Estes, apesar de não terem personalidade, possuem capacidade, o que faz com 



 

que eles pratiquem atos da vida civil. Assim, o agente capaz pode não ser uma pessoa, como é o caso do 
ente despersonalizado. 
 
b) Aponte, no Código Civil brasileiro, o fundamento legal dos elementos genéricos que todo contrato deve ter. (0,5 
ponto) 
 
O fundamento legal encontra-se no art. 104 do Código Civil brasileiro. 
 
c) No caso da licitude do objeto, a sua não ocorrência acarreta a nulidade do contrato. A título de exemplo, o 
Código Civil não permite que seja objeto de contrato a herança de pessoa viva. É o caso da proibição do pacto 
sucessório, também conhecido como “pacta corvina”. No entanto, o próprio Código excepciona a proibição do 
“pacta corvina” ao estabelecer a possibilidade de partilha em vida. Construa um pequeno texto apresentando os 
requisitos necessários para que a partilha em vida possa ser considerada lícita, preenchendo, assim, um dos 
elementos de validade mencionados. (1,0 ponto) 
 
Os requisitos necessários para que a partilha em vida possa ser considerada lícita são os seguintes: todos 
os herdeiros devem ser maiores e capazes, e não deve haver discordância alguma entre eles sobre a 
questão da partilha. 
 
Questão 03 (1,0 ponto): Antes de falecer, Maria Defuntina queria muito que um bem, de sua propriedade, 
ficasse com a sua mais querida amiga: Zoraide Covarrasa. Para isso, ele manifestou sua vontade em um 
testamento. Foi ao cartório, deixou bem claro o que queria e, convicta de que sua vontade seria 
concretizada, partiu rumo ao descanso eterno. Em sua sepultura, encontra-se o seguinte escrito: “Aqui jaz 
aquela que, em vida, não mediu esforços para que a alegria fosse compartilhada”. Que ela descanse em 
paz! O problema é que, após a sua morte, quando o testamento foi aberto, descobriu-se que ele era nulo, 
isso por violar a forma exigida pela lei civil brasileira. Várias possibilidades: o tabelião não estava presente 
no ato, o testamento não foi registrado no livro adequado, dentre outras. Em relação a isso e ao que foi 
desenvolvido em sala de aula, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(a) Como a nulidade é de ordem pública, o testamento em questão não pode ser ratificado, não havendo 
possibilidade de se aproveitar a manifestação da vontade da testadora. 
(b) Apesar de a nulidade ser de ordem pública e de o testamento em questão não poder ser ratificado, é 
possível que a vontade da testadora seja aproveitada por meio do instituto da conversão substancial. 
(c) Apesar de a nulidade ser de ordem pública, o testamento pode ser perfeitamente aproveitado em função da 
aplicação do instituto da conversão substancial. 
(d) Como a nulidade é de ordem pública, o testamento em questão não pode ser ratificado. No entanto, por colidir 
com a manifestação da vontade, o ordenamento jurídico dá a ele – o testamento – a possibilidade de se converter 
em ato anulável, isso para que possa ser ratificado. 
(e) Não existe nenhuma possibilidade de aplicação do instituto da conversão substancial nas relações contratuais. 
 
Questão 04 (1,0 ponto): O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) julgou um caso envolvendo a 
empresa CICA. A empresa havia descoberto que um determinado município no interior do Rio Grande do 
Sul era propício para o cultivo de tomates. A CICA incrementou ali o cultivo de tomates, isso após se 
reunir com os lavradores e de incentivá-los e convencê-los a plantarem tomates naquela região. A 
empresa se comprometeu em ajudar os lavradores, fornecendo sementes de boa qualidade, patrocinando 
cursos, dentre outras possibilidades. Com isso, os lavradores plantaram os tomates. A safra foi melhor do 
que o esperado. A CICA comprou a safra, fato esse que se repetiu por vários anos. Num determinado ano, 
porém, após os lavradores plantarem os tomates e colheram, mais uma vez, uma excelente safra, só que, 
desta vez, a CICA não celebrou contrato de compra e venda com eles, indo comprar os tomates na 
Argentina, em função de uma queda significativa de preços devido a uma grande crise que assolou o país 
vizinho. O problema é que a CICA não deu nenhuma satisfação aos lavradores que, por sua vez, já 
estavam com a safra colhida. O problema foi parar no Judiciário. A CICA defendeu-se dizendo que nunca 
disse que ia contratar, que ela nunca comprou antecipadamente a safra. O Tribunal gaúcho a condenou 
por violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva, deveres esses que 
 
a) dependentes da vontade das partes, geraram responsabilidade civil pré-contratual. 
b) dependentes da vontade das partes, geraram responsabilidade civil pós-contratual. 
c) independentes da vontade das partes, geraram responsabilidade civil pré-contratual. 
d) independentes da vontade das partes, geraram responsabilidade civil pós-contratual. 
e) o STJ errou, já que os deveres anexos geram apenas responsabilidade civil contratual. 
 
Questão 05 (1,0 ponto): De acordo com o Código Civil, pessoas casadas precisam do consentimento de 
seu cônjuge para vender imóveis. Em São Paulo, aconteceu um caso interessante. Um casal acertou 
vender um terreno que tinha no interior. O marido, em comum acordo com a esposa, foi até a cidadezinha, 



 

achou um comprador, acertou o preço, entregou a posse do terreno, mas, como a esposa não estava 
presente, eles – vendedor e comprador – não puderam ir ao cartório para a devida escrituração. Eles não 
conseguiram lavrar a escritura de compra e venda no cartório. Mesmo assim, já com a posse do terreno, o 
comprador efetuou o pagamento em uma conta conjunta dos vendedores – o casal. Em função disso, o 
comprador começou a construir no terreno e, ao fazê-lo, acabou violando as leis municipais. A prefeitura, 
com isso, embargou a obra. O comprador não atendeu ao embargo e continuou construindo no local. A 
prefeitura, então, ajuizou uma ação objetivando a paralisação da obra, acrescida de pedido indenizatório. 
O problema é que a ação foi ajuizada em desfavor de quem estava registrado no cartório. Isso mesmo, o 
casal foi citado na ação proposta pela prefeitura. O casal se defendeu alegando que já havia vendido o 
imóvel, apesar de o registro não ter sido efetivado. Para evitar problemas, houve a denunciação da lide do 
comprador, já prevenindo um eventual direito de regresso. Depois de tudo isso, a esposa (vendedora) 
ajuizou uma ação anulatória da compra e venda alegando falta de outorga uxória. 
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é direito dela requerer, mas ela não foi vencedora na ação, 
isso em função da aplicação da regra do 
 
(a) “Supressio” e “surrectio”. 
(b) “Venire contra factum proprium”. 
(c) “Tu quoque”. 
(d) “Duty to mitigate”. 
(e) “Exceptio non adimplenti contractus”. 
 
 

“Os dias prósperos não vêm por acaso. Nascem de muita fadiga e persistência.” (Henry Ford) 
BOA AVALIAÇÃO! 

 
 
 
 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PENAL III      Data: 21/09/17 
 Professor(a): Denis Carara de Abreu Turma: 4º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

Questões Objetivas: (4,0 pontos) 
 

 

Questão 1 ( 1,0 ponto) 

 

Claudinha, não satisfeita com sua nota de N1, e assomado a diversos fatores ruins de sua 

vida, tentou suicídio influenciada por sua amiga Leisiane, que no fundo, queria ficar com seu 

namorado. Claudinha restou com lesões graves da tentativa. Em relação ao tipo em questão, 

marque a alternativa correta: 

 

A (   )  se a pessoa incentivar a iniciativa de alguém de suicidar se, em caso de morte ou lesão grave 

desta pessoa, quem incentivou poderá sim ser responsabilizado por induzimento ao suicídio 

B (   )  Por vezes pode ser  punível o crime do art. 122 do C.P.B. na forma culposa  

C (   )  Para efeitos de punição penal não há diferença entre instigar ou auxiliar o suicídio de 

alguém 

D (   )  O motivo egoístico é uma das formas de qualificadora do tipo em questão 

 

Questão 2 ( 1,0 ponto) 

 

(MP/RS) Jucecleidi, por ter engravidado de seu amante, e como forma de esconder o fato 

praticou Aborto em sua casa auxiliada por seu cumplice. Após, o fato foi descoberto e Jucecleidi passa a 

responder penalmente. Diante deste tipo penal, marque a alternativa correta:  

 

A (   )  Em qualquer modalidade o crime de aborto é passível do benefício do art. 89 da Lei 9.099/95 

B (   )  Pode ser considerado sem consentimento aquele que pratica aborto em gestante oligrofrênica 

C (   )  Recentemente o aborto Eugenésico restou  previsto como forma permitida por lei 

D (   )  O auto aborto praticado pela mãe pode ser punido na forma culposa, se houver desta, 

negligência,  

 

Questão 3 ( 1,0 ponto) 

 

(AJURIS) Ismália, por influência do Estado puerperal, logo após ter dado a luz a um bebê no 

banheiro de uma lanchonete, o matou e o jogou no lixo, praticando assim o crime de Infanticídio. Diante 

deste tipo penal, marque a alternativa correta: 

 

A(   ) Não há hipótese de  punição por infanticídio na forma culposa 

B(   ) O Estado Puerperal pode ser considerado como sinônimo de Puerpério 



 

C(   ) A influência da patologia no tipo em questão deve ser de tal monta que o sujeito ativo perca o 

controle de seus impulsos para agir  

D(   ) a doutrina unânimente entende que logo após o parto seja no máximo algumas horas após o 

nascimento e assim, fica limitado o tempo de duração do estado puerperal 

 

 

Questão 4 ( 0,5 pontos) 

 

 (OAB/PA) O crime de homicídio é, em regra, um crime de sujeitos determinados. Há quase 

sempre uma relação prévia entre os sujeitos ativo e passivo do tipo. Quanto ao homicídio, marque a 

alternativa correta: 

 

A (   )  Assim como o latrocínio, os homicídio doloso contra a vida seguirá o rito do júri  

B (   )  O homicídio culposo na direção de veículo automobilístico é regido pelo §3º do art. 121. do C.P.B. 

C (   )  A qualificadora de motivo fútil também pode ser entendida como  motivo besta, ou ainda como     

sinônimo de ausência de motivo 

D(   )  Há aceitação, em parte da doutrina pátria, de que a violenta emoção ainda possa existir após vários 

dias ou semanas do fato e vir, mesmo assim, a caracterizar para o réu o privilégio do art. 121 do CPB. 

 

 

Questão 5 (0,5 pontos) 

 

 OAB/SP, “A” ao sair da garagem de sua residência com seu carro, sem perceber, atropela seu 

filho de 02 anos, que brincava tranquilamente atrás do veículo, vindo este a falecer. Nessa hipótese, "A":  

 

A(   ) responderá por homicídio privilegiado, tendo em vista o relevante valor moral. 

B(   ) não cumprirá pena alguma pelo crime, tendo em vista que as consequências da infração o 

atingiram de forma tão grave que a sanção penal se tornou desnecessária 

C(   ) responderá por homicídio culposo, com pena aumentada, pois o crime resultou de inobservância 

de regra técnica 

D(   )responderá por homicídio doloso, com pena aumentada, tendo em vista que a vítima era menor de 

14 anos 

E(   ) responderá por homicídio privilegiado, tendo em vista o relevante valor moral. 

 

 

Questões Discursivas: (4,0 pontos) 
 

Questão 6  

 

Nos crimes dolosos contra a vida, há termos que expressam desequilíbrios emocionais que acabam por 

terem consequências no universo jurídico. Quanto às expressões: Sob o domínio e Sob a influência. 

Explique abaixo: 

 

a.Quais as diferenças entre as expressões, quais suas consequências jurídicas? (2,0 pontos) 

 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................



 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................  

 

b.   Onde e como se aplicam, a exemplo,  respectivamente no direito penal? (1,0 ponto) 

 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... 

 

c.  Cidiclei bateu em Sandrinha para que esta não se suicidasse restando nesta lesão corporal.  Cidiclei 

será responsabilizado penalmente por esta lesão? Explique e dê os fundamentos jurídicos:. (1,0 pontos) 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................  

 

 

Bom Trabalho! 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PENAL III      Data: 21/09/17 
 Professor(a): Denis Carara de Abreu Turma: 4º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

Questões Objetivas: (4,0 pontos) 
 

 

Questão 1 ( 1,0 ponto) 

 

Claudinha, não satisfeita com sua nota de N1, e assomado a diversos fatores ruins de sua 

vida, tentou suicídio influenciada por sua amiga Leisiane, que no fundo, queria ficar com seu 

namorado. Claudinha restou com lesões graves da tentativa. Em relação ao tipo em questão, 

marque a alternativa correta: 

 

A (   )  se a pessoa incentivar a iniciativa de alguém de suicidar se, em caso de morte ou lesão grave 

desta 

           pessoa, quem incentivou poderá sim ser responsabilizado por induzimento ao suicídio 

B (   )  Por vezes pode ser  punível o crime do art. 122 do C.P.B. na forma culposa  

C (   )  Para efeitos de punição penal não há diferença entre instigar ou auxiliar o suicídio de 

alguém 

D (   )  O motivo egoístico é uma das formas de qualificadora do tipo em questão 

 

Questão 2 ( 1,0 ponto) 

 

(MP/RS) Jucecleidi, por ter engravidado de seu amante, e como forma de esconder o fato 

praticou Aborto em sua casa auxiliada por seu cumplice. Após, o fato foi descoberto e Jucecleidi passa a 

responder penalmente. Diante deste tipo penal, marque a alternativa correta:  

 

A (   )  Em qualquer modalidade o crime de aborto é passível do benefício do art. 89 da Lei 9.099/95 

B (   )  Pode ser considerado sem consentimento aquele que pratica aborto em gestante oligrofrênica 

C (   )  Recentemente o aborto Eugenésico restou  previsto como forma permitida por lei 

D (   )  O auto aborto praticado pela mãe pode ser punido na forma culposa, se houver desta, 

negligência,  

 

Questão 3 ( 1,0 ponto) 

 

(AJURIS) Ismália, por influência do Estado puerperal, logo após ter dado a luz a um bebê no 

banheiro de uma lanchonete, o matou e o jogou no lixo, praticando assim o crime de Infanticídio. Diante 

deste tipo penal, marque a alternativa correta: 

 

A(   ) Não há hipótese de  punição por infanticídio na forma culposa 

B(   ) O Estado Puerperal pode ser considerado como sinônimo de Puerpério 



 

C(   ) A influência da patologia no tipo em questão deve ser de tal monta que o sujeito ativo perca o 

controle de  

          seus impulsos para agir  

D(   ) a doutrina unânimente entende que logo após o parto seja no máximo algumas horas após o 

nascimento e  

          assim, fica limitado o tempo de duração do estado puerperal 

 

 

 

 

 

Questão 4 ( 0,5 pontos) 

 

 (OAB/PA) O crime de homicídio é, em regra, um crime de sujeitos determinados. Há quase 

sempre uma relação prévia entre os sujeitos ativo e passivo do tipo. Quanto ao homicídio, marque a 

alternativa correta: 

 

A (   )  Assim como o latrocínio, os homicídio doloso contra a vida seguirá o rito do júri  

B (   )  O homicídio culposo na direção de veículo automobilístico é regido pelo §3º do art. 121. do C.P.B. 

C (   )  A qualificadora de motivo fútil também pode ser entendida como  motivo besta, ou ainda como  

           sinônimo de ausência de motivo 

D(   )  Há aceitação, em parte da doutrina pátria, de que a violenta emoção ainda possa existir após vários 

dias ou  

           Semanas do fato e vir, mesmo assim, a caracterizar para o réu o privilégio do art. 121 do CPB. 

 

 

Questão 5 (0,5 pontos) 

 

 OAB/SP, “A” ao sair da garagem de sua residência com seu carro, sem perceber, atropela seu 

filho de 02 anos, que brincava tranquilamente atrás do veículo, vindo este a falecer. Nessa hipótese, "A":  

 

 A(   ) responderá por homicídio privilegiado, tendo em vista o relevante valor moral. 

B(   ) não cumprirá pena alguma pelo crime, tendo em vista que as consequências da infração o 

atingiram de  

         forma tão grave que a sanção penal se tornou desnecessária 

C(   ) responderá por homicídio culposo, com pena aumentada, pois o crime resultou de inobservância 

de regra 

        técnica 

D(   )responderá por homicídio doloso, com pena aumentada, tendo em vista que a vítima era menor de 

14 anos 

E(   ) responderá por homicídio privilegiado, tendo em vista o relevante valor moral. 

 

 

Questões Discursivas: (4,0 pontos) 
 

Questão 6  

 



 

Nos crimes dolosos contra a vida, há termos que expressam desequilíbrios emocionais que acabam por 

terem consequências no universo jurídico. Quanto às expressões: Sob o domínio  e Sob a influência. 

Explique abaixo: 

 

a.Quais as diferenças entre as expressões, quais suas consequências jurídicas? (2,0 pontos) 

 

O acadêmico deve discorrer sobre as diferenças básicas entre os institutos como: perder ou não o 

controle dos freios inibitórios,bem como, a  gravidade das patologias que as circunscrevem.  

Apontar as consequências penais relevantes como privilégios, tipicidade e até inimputabiliade. 

 

b.   Onde e como se aplicam, a exemplo,  respectivamente no direito penal? (1,0 ponto) 

 

O acadêmico deve apontar como exemplos, pelo menos os arts. 121, § 1º e 123 do C.P.B. apontando 

seus efeitos em cada tipo penal. 

 

c.  Cidiclei bateu em Sandrinha para que esta não se suicidasse restando nesta lesão corporal.  Cidiclei 

será responsabilizado penalmente por esta lesão? Explique e dê os fundamentos jurídicos:. (1,0 ponto) 

O acadêmico deve expor sobre a coação para evitar suicídio prevista no art. 146, §3, II. E dizer das 

consequências desta previsão legal no caso concreto.  

 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL I      Data: 22/09/17 
 Professor(a): Douglas Medeiros dos Santos Turma: 4º B  

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

1. (1,0) O Código de Processo Civil nos indica a reconhecer a existência de Sujeitos do Processo e, 

quanto às Partes, é fundamental analisarmos o que se entende por Capacidade Processual, no 

sentido de se resguardar as regularidades dos polos ativo e passivo de determinada lide. Analise os 

seguintes itens e assinale a alternativa correta:  

I – Os sujeitos do processo são o autor e o réu, que se sujeitam consensual ou litigiosamente ao 

Estado Juiz em relação ao provimento jurisdicional. 

II – O menor de dezesseis anos será representado, o menor de dezoito anos e maior de dezesseis 

anos será assistido e a quem não tiver representante legal será nomeado curador especial. 

III – Têm capacidade processual as pessoas naturais e as pessoas jurídicas, portanto a ausência de 

personalidade obsta o direito de agir de entes despersonalizados como a massa falida, que deve ser 

representada judicialmente na pessoa de seu administrador. 

IV  Quando a algum órgão público for permitido gozar de personalidade judiciária, este poderá 

pleitear em juízo qualquer pretensão, inclusive de natureza patrimonial, como se personalidade 

tivesse. 

a) II e IV estão corretas. 

b) I e II estão corretas. 

c) I e III estão corretas. 

d) II está correta.  

 

2. (1,0) O Código de Processo Civil estabeleceu maneiras de punir as partes quando estas 

procederem com comportamentos impróprios ante ao processo e quando estejam em desacordo 

com os princípios da boa fé e da lealdade processual, entre outros. Responda, objetivamente, quais 

são essas modalidades de punição? Diferencie seu modo e parâmetros de incidência, bem como a 

destinação do saldo dessas punições.  



 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. (1,0) Em determinadas lides, pode ser que ocorra de alguma das partes lançarem dúvidas sobre 

o dever de imparcialidade do juiz, seja por razões objetivas ou mesmo por caracteres da vida 

privada desse sujeito processual. Em relação a eventual constatação de parcialidade do magistrado 

é correto afirmar que: 

a) A suspeição indica a parcialidade a partir da análise de caracteres da vida privada do sujeito 

processual, pelo que é matéria de ordem pública e posteriormente pode motivar o protocolo de uma 

ação rescisória.  

b) O prazo para a parte alegar impedimento ou suspeição é de quinze dias, a contar do 

conhecimento do fato, no entanto, uma dessas figuras não está submetida a esse prazo, que 

somente a vincularia na hipótese de apresentação dessa alegação em autos apartados. 

c) O impedimento restringe se a uma análise objetiva dos próprios autos, trata se de matéria 

sujeita à preclusão e é dotado de presunção absoluta de parcialidade.  

d) Se o cliente da sobrinha advogada do juiz for parte no processo, não será este juiz impedido de 

julgar a lide. 

 

4. (1,0) A rigor, conforme o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil, quanto à elaboração 

dos Fatos, Fundamentos Jurídicos e Pedidos, como requisitos da Petição Inicial, o autor deve 

observar algumas formalidades. Nesse sentido, responda objetivamente: o que se entende por 

causa de pedir próxima e remota e quando o autor poderá formular pedido genérico? Dê um 

exemplo.  



 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. (1,0) Em alguns processos, comumente, podemos observar a pluralidade de partes nos polos 

passivo, ativo ou em ambos, desde que, sejam respeitados alguns requisitos legais. Analise os 

seguintes itens e assinale a alternativa correta:  

I  Em um eventual processo em que se discuta direito real imobiliário sempre haverá a formação de 

litisconsórcio obrigatório. 

II  Quanto à uniformidade da decisão, o litisconsórcio será simples quando a decisão proferida no 

mesmo processo poderá não ser igual para cada um dos litisconsortes, e será unitário quando a 

decisão será a mesma para estes. 

III  O litisconsórcio facultativo, quando for empecilho ao melhor desenvolvimento do processo, 

poderá ser limitado pelo magistrado. 

IV  Quanto ao momento de formação, o litisconsórcio ulterior/incidental poderá ser formado 

havendo conexão entre duas ou mais ações, entende se por conexas ações que lhes sejam comuns 

a mesma causa de pedir. 

a) I e III estão corretas. 

b) I e IV estão corretas. 

c) I, II e IV estão corretas. 

d) II e III estão corretas. 



 

6. (1,0) Quando da elaboração da Petição Inicial, pode ser que o autor, por descuido, cometa 

algumas irregularidades. Diferencie essas irregularidades e explique em quais circunstancias a 

Petição Inicial será sujeita a emenda ou indeferida? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. (1,0) Nas relações processuais regidas pela dinâmica do vigente Código de Processo Civil é legal a 

possibilidade de que um interveniente, que a princípio não tem nenhum interesse direto no 

resultado da lide, participar, mesmo que de maneira discreta, desta relação processual. Analise os 

seguintes itens e assinale a alternativa correta:  

I – A razão de ser do chamamento ao processo é também a possibilidade de se formar litisconsórcio 

passivo ulterior, quando codevedores, demais afiançados ou mesmo o devedor principal são 

“convidados” a participar da relação processual no mesmo polo que o então réu. 

II – Nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, excepcionalmente, admite se 

intervenção de terceiros, que, inclusive, poderão recorrer de decisões em determinados casos. 

III – O denunciado poderá denunciar sucessivamente uma única vez qualquer antecessor seu na 

cadeia dominial, quaisquer outros responsáveis por ressarcir o eventual prejuízo devem ser 

acionados mediante ação de regresso. 

IV  Aos processos de competência dos juizados especiais é vedada a todas as modalidades de 

intervenção de terceiros. 

a) I e II estão corretas. 

b) I, III e IV estão corretas. 



 

c) III e IV estão corretas. 

d) I e III estão corretas. 

 

8. (1,0) Objetivamente, aponte em quais hipóteses o juiz estará autorizado a julgar liminarmente 

improcedente o pedido? Dê um exemplo. É correto afirmar que o juiz liminarmente possa julgar a 

procedência do pedido? Por que? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



Padrão de Respostas Esperadas – N1.

1. (1,0) CORRETA: d

2. (1,0) Essas modalidades de punição são as chamadas Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça e a Multa 

por Litigância de Má-Fé.

A Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça poderá se dar no importe de até 20% do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta, é cumulável, e tem como destino o fundo para a modernização do Poder Judiciário. 

A Multa por Litigância de Má-Fé poderá se dar num importe superior a um por cento e inferior a dez por cento do 

valor corrigido da causa, não é cumulável, e tem como destino a parte contrária prejudicada pela Litigância de Má-Fé.

3. (1,0) CORRETA: b

4. (1,0) Entende-se por causa de pedir próxima os próprios fatos, aquilo que faticamente ocorreu com o autor e por 

causa de pedir remota os fundamentos jurídicos do pedido, o enquadramento jurídico dos fatos.

Em que pese a regra de que o pedido deve ser certo e determinado, excepcionalmente, o autor estará autorizado a 

formular pedido genérico quando, por exemplo, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do 

ato ou do fato, como no caso em que um motorista alcoolizado atropela um pedestre e este ainda não possui 

exatamente a noção do prejuízo sofrido antes do final de seu tratamento médico-hospitalar.

5. (1,0) CORRETA: d

6. (1,0) Das eventuais irregularidades cometidas pelo autor, quando da elaboração da Petição Inicial estas se 

diferenciam entre Irregularidades Sanáveis e Irregularidades Insanáveis.

A Petição Inicial estará sujeita a Emenda sempre que identificada uma Irregularidade Sanável, como quando o autor 

deixa de observar algum requisito da Petição Inicial (art. 319, CPC). E será de plano indeferida caso contenha alguma 

Irregularidade Insanável, como quando for a Petição Inicial considerada Inepta (art. 330, CPC).

7. (1,0) CORRETA: a

8. (1,0) O juiz estará autorizado a julgar liminarmente improcedente o pedido nas causas que dispensem a fase 

instrutória, isto é, que verse exclusivamente sobre questão de direito, independentemente da citação do réu, como 

por exemplo, quando o pedido do autor contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de Recursos Repetitivos.



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal I Data: 26/09/17 

Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 4º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Observação: 1) É permitida a consulta ao “Vade Mecum”; 2) Não é permitido o uso de qualquer tipo de material 
impresso pelo aluno; 3) Os celulares e outros aparelhos eletrônicos devem estar desligados e devidamente 
guardados embaixo da carteira do aluno; 4) As questões discursivas devem ser respondidas respeitando o espaço 
correspondente, logo abaixo do enunciado.  
 
 

1) Adalberto está sendo investigado, pois se envolveu em acidente automobilístico que resultou 

na morte de duas pessoas por atropelamento, fato presenciado por Caio (testemunha). O 

delegado de polícia responsável, após ouvir Adalberto e Caio, marcou a reprodução simulada 

dos fatos para dirimir dúvida sobre a causa determinante do acidente. Adalberto, orientado por 

seu advogado, manifestou que não participaria da reprodução simulada dos fatos. Contudo, o 

delegado de polícia adotou medidas coercitivas contra o acusado para obrigá-lo a cooperar na 

produção da prova. 

 A partir da leitura do caso apresentado, responda: segundo a doutrina e a jurisprudência, 

a conduta adotada pelo delegado de polícia fere algum direito (garantia) do investigado? 

Justifique sua resposta. (valor: 1,00 ponto) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2) Tício, em liberdade, está sendo investigado pela prática do crime de roubo cometido contra a 

vítima Rubens. Devidamente instaurado o Inquérito Policial, a autoridade policial já cumpriu e 

documentou algumas diligências, como por exemplo, a oitiva da vítima e de algumas 

testemunhas do fato. Tício, então, contrata você como advogado para defendê-lo e você vai 



 

até a delegacia, mas o delegado de polícia não permite que você tenha acesso aos autos do 

inquérito sob a justificativa de que o inquérito policial é inquisitivo e, por conseguinte, sigiloso.  

 Considerando a situação hipotética narrada, a legislação pátria e o entendimento dos 

tribunais superiores, agiu corretamente o delegado de polícia ao não permitir que você 

(advogado) tivesse aos autos do inquérito policial? Justifique e fundamente sua resposta. 

(valor: 1,50 ponto) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3) Ao receber uma denúncia anônima de um crime de extorsão por telefone, a autoridade 

policial realizou diligências investigatórias prévias à instauração do inquérito policial com a 

finalidade de obter elementos que confirmassem a veracidade da informação. Confirmados os 

indícios da ocorrência de crime de extorsão, o inquérito foi instaurado, tendo o delegado 

requerido à companhia telefônica o envio de lista com o registro de ligações telefônicas 

efetuadas pelo suspeito para a vítima. Prosseguindo na investigação, o delegado, sem 

autorização judicial, determinou a instalação de grampo telefônico no telefone do suspeito, o 

que revelou, sem nenhuma dúvida, a materialidade e a autoria delitivas. O inquérito foi 

relatado, com o indiciamento do suspeito, e enviado ao MP. 

 Nessa situação hipotética, considerando as normas relativas à investigação 

criminal, são nulos os atos de investigação realizados antes da instauração do inquérito 

policial? Justifique e fundamente sua resposta. (valor: 1,50 ponto) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

4) A autoridade policial da cidade de Ipameri/GO foi informada da descoberta de um cadáver, 

com perfurações por toda a região abdominal, às margens de uma rodovia na zona rural. 

Próximo ao local havia também uma faca com marcas de material hematóide (sangue) e 

garrafas de bebida alcoólica. 

 Em face dessa situação, e considerando-se o disposto no Código de Processo Penal, a 

autoridade policial deverá, (valor: 1,00 ponto) 

a) oficiar ao Poder Judiciário a fim de que se efetue a retirada do corpo do local. 

b) determinar de imediato a higienização da faca para proceder à reprodução simulada dos 

fatos. 

c) requerer a autorização judicial para que a área seja isolada e para o deslocamento de 

peritos criminais. 

d) pedir autorização judicial para abertura do inquérito policial. 

e) dirigir-se ao local e providenciar que o estado e a conservação das coisas não sejam 

alterados até a chegada dos peritos criminais. 

 

5) Quando o intérprete objetiva ajustar a lei às transformações sociais, jurídicas, científicas e 

até mesmo morais que se sucedem no tempo e que interferem na efetividade que buscou o 

legislador com a edição da norma processual penal, ocorre a chamada interpretação: (valor: 

1,00 ponto) 

a) sistemática. 

b) histórica. 

c) progressiva. 

d) extensiva. 

e) Declarativa. 

 

 



 

6) Em relação ao inquérito policial, analise as seguintes afirmativas:  

I) O despacho da autoridade policial que indefere o requerimento de abertura de inquérito é 

irrecorrível. 

II) Nos crime de ação penal privada, a autoridade policial pode iniciar o inquérito policial 

mediante notícia de crime formulada por qualquer do povo. 

III) A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial não gera, em regra, coisa 

julgada material. 

IV) É vedado ao Juiz, ao discordar do pedido de arquivamento de inquérito policial formulado 

pelo promotor de justiça, determinar que a autoridade policial proceda a novas diligências. 

 

 Estão corretas as assertivas, (valor: 1,00 ponto) 

a) I, II e III, apenas. 

b) III e IV, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) I, apenas. 

 

7) O princípio processual penal que impede que o cidadão venha a ser preso provisoriamente, 

de forma desnecessária, é conhecido como: (valor: 1,00 ponto) 

a) Não culpabilidade. 

b) Correlação. 

c) Juiz natural. 

d) Ampla defesa. 

e) Publicidade. 

 

 

 

 

Boa prova! 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal I Data: 26/09/17 

Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 4º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Observação: 1) É permitida a consulta ao “Vade Mecum”; 2) Não é permitido o uso de qualquer tipo de material 
impresso pelo aluno; 3) Os celulares e outros aparelhos eletrônicos devem estar desligados e devidamente 
guardados embaixo da carteira do aluno; 4) As questões discursivas devem ser respondidas respeitando o espaço 
correspondente, logo abaixo do enunciado.  
 
 

1) Adalberto está sendo investigado, pois se envolveu em acidente automobilístico que resultou 

na morte de duas pessoas por atropelamento, fato presenciado por Caio (testemunha). O 

delegado de polícia responsável, após ouvir Adalberto e Caio, marcou a reprodução simulada 

dos fatos para dirimir dúvida sobre a causa determinante do acidente. Adalberto, orientado por 

seu advogado, manifestou que não participaria da reprodução simulada dos fatos. Contudo, o 

delegado de polícia adotou medidas coercitivas contra o acusado para obrigá-lo a cooperar na 

produção da prova. 

 A partir da leitura do caso apresentado, responda: segundo a doutrina e a jurisprudência, 

a conduta adotada pelo delegado de polícia fere algum direito (garantia) do investigado? 

Justifique sua resposta. (valor: 1,00 ponto) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2) Tício, em liberdade, está sendo investigado pela prática do crime de roubo cometido contra a 

vítima Rubens. Devidamente instaurado o Inquérito Policial, a autoridade policial já cumpriu e 

documentou algumas diligências, como por exemplo, a oitiva da vítima e de algumas 

testemunhas do fato. Tício, então, contrata você como advogado para defendê-lo e você vai 



 

até a delegacia, mas o delegado de polícia não permite que você tenha acesso aos autos do 

inquérito sob a justificativa de que o inquérito policial é inquisitivo e, por conseguinte, sigiloso.  

 Considerando a situação hipotética narrada, a legislação pátria e o entendimento dos 

tribunais superiores, agiu corretamente o delegado de polícia ao não permitir que você 

(advogado) tivesse aos autos do inquérito policial? Justifique e fundamente sua resposta. 

(valor: 1,50 ponto) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3) Ao receber uma denúncia anônima de um crime de extorsão por telefone, a autoridade 

policial realizou diligências investigatórias prévias à instauração do inquérito policial com a 

finalidade de obter elementos que confirmassem a veracidade da informação. Confirmados os 

indícios da ocorrência de crime de extorsão, o inquérito foi instaurado, tendo o delegado 

requerido à companhia telefônica o envio de lista com o registro de ligações telefônicas 

efetuadas pelo suspeito para a vítima. Prosseguindo na investigação, o delegado, sem 

autorização judicial, determinou a instalação de grampo telefônico no telefone do suspeito, o 

que revelou, sem nenhuma dúvida, a materialidade e a autoria delitivas. O inquérito foi 

relatado, com o indiciamento do suspeito, e enviado ao MP. 

 Nessa situação hipotética, considerando as normas relativas à investigação 

criminal, são nulos os atos de investigação realizados antes da instauração do inquérito 

policial? Justifique e fundamente sua resposta. (valor: 1,50 ponto) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

4) O princípio processual penal que impede que o cidadão venha a ser preso provisoriamente, 

de forma desnecessária, é conhecido como: (valor: 1,00 ponto) 

a) Correlação. 

b) Juiz natural. 

c) Ampla defesa. 

d) Não culpabilidade. 

e) Publicidade. 

 

5) Quando o intérprete objetiva ajustar a lei às transformações sociais, jurídicas, científicas e 

até mesmo morais que se sucedem no tempo e que interferem na efetividade que buscou o 

legislador com a edição da norma processual penal, ocorre a chamada interpretação: (valor: 

1,00 ponto) 

a) sistemática. 

b) histórica. 

c) extensiva. 

d) progressiva. 

e) Declarativa. 

 

6) A autoridade policial da cidade de Ipameri/GO foi informada da descoberta de um cadáver, 

com perfurações por toda a região abdominal, às margens de uma rodovia na zona rural. 

Próximo ao local havia também uma faca com marcas de material hematóide (sangue) e 

garrafas de bebida alcoólica. 

 Em face dessa situação, e considerando-se o disposto no Código de Processo Penal, a 

autoridade policial deverá, (valor: 1,00 ponto) 

a) oficiar ao Poder Judiciário a fim de que se efetue a retirada do corpo do local. 



 

b) dirigir-se ao local e providenciar que o estado e a conservação das coisas não sejam 

alterados até a chegada dos peritos criminais. 

c) determinar de imediato a higienização da faca para proceder à reprodução simulada dos 

fatos. 

d) requerer a autorização judicial para que a área seja isolada e para o deslocamento de 

peritos criminais. 

e) pedir autorização judicial para abertura do inquérito policial. 

 

7) Em relação ao inquérito policial, analise as seguintes afirmativas:  

I) A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial não gera, em regra, coisa 

julgada material. 

II) É vedado ao Juiz, ao discordar do pedido de arquivamento de inquérito policial formulado  

pelo promotor de justiça, determinar que a autoridade policial proceda a novas diligências. 

III) O despacho da autoridade policial que indefere o requerimento de abertura de inquérito é 

irrecorrível. 

IV) Nos crime de ação penal privada, a autoridade policial pode iniciar o inquérito policial 

mediante notícia de crime formulada por qualquer do povo. 

 Estão corretas as assertivas, (valor: 1,00 ponto) 

a) I, II e III, apenas. 

b) III e IV, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) I, apenas. 

 

 

 

 

Boa prova! 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal I Data: 26/09/17 

Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 4º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Observação: 1) É permitida a consulta ao “Vade Mecum”; 2) Não é permitido o uso de qualquer tipo de material 
impresso pelo aluno; 3) Os celulares e outros aparelhos eletrônicos devem estar desligados e devidamente 
guardados embaixo da carteira do aluno; 4) As questões discursivas devem ser respondidas respeitando o espaço 
correspondente, logo abaixo do enunciado.  
 
 

1) Adalberto está sendo investigado, pois se envolveu em acidente automobilístico que resultou 

na morte de duas pessoas por atropelamento, fato presenciado por Caio (testemunha). O 

delegado de polícia responsável, após ouvir Adalberto e Caio, marcou a reprodução simulada 

dos fatos para dirimir dúvida sobre a causa determinante do acidente. Adalberto, orientado por 

seu advogado, manifestou que não participaria da reprodução simulada dos fatos. Contudo, o 

delegado de polícia adotou medidas coercitivas contra o acusado para obrigá-lo a cooperar na 

produção da prova. 

 A partir da leitura do caso apresentado, responda: segundo a doutrina e a jurisprudência, 

a conduta adotada pelo delegado de polícia fere algum direito (garantia) do investigado? 

Justifique sua resposta. (valor: 1,00 ponto) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2) Tício, em liberdade, está sendo investigado pela prática do crime de roubo cometido contra a 

vítima Rubens. Devidamente instaurado o Inquérito Policial, a autoridade policial já cumpriu e 

documentou algumas diligências, como por exemplo, a oitiva da vítima e de algumas 

testemunhas do fato. Tício, então, contrata você como advogado para defendê-lo e você vai 



 

até a delegacia, mas o delegado de polícia não permite que você tenha acesso aos autos do 

inquérito sob a justificativa de que o inquérito policial é inquisitivo e, por conseguinte, sigiloso.  

 Considerando a situação hipotética narrada, a legislação pátria e o entendimento dos 

tribunais superiores, agiu corretamente o delegado de polícia ao não permitir que você 

(advogado) tivesse aos autos do inquérito policial? Justifique e fundamente sua resposta. 

(valor: 1,50 ponto) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3) Ao receber uma denúncia anônima de um crime de extorsão por telefone, a autoridade 

policial realizou diligências investigatórias prévias à instauração do inquérito policial com a 

finalidade de obter elementos que confirmassem a veracidade da informação. Confirmados os 

indícios da ocorrência de crime de extorsão, o inquérito foi instaurado, tendo o delegado 

requerido à companhia telefônica o envio de lista com o registro de ligações telefônicas 

efetuadas pelo suspeito para a vítima. Prosseguindo na investigação, o delegado, sem 

autorização judicial, determinou a instalação de grampo telefônico no telefone do suspeito, o 

que revelou, sem nenhuma dúvida, a materialidade e a autoria delitivas. O inquérito foi 

relatado, com o indiciamento do suspeito, e enviado ao MP. 

 Nessa situação hipotética, considerando as normas relativas à investigação 

criminal, são nulos os atos de investigação realizados antes da instauração do inquérito 

policial? Justifique e fundamente sua resposta. (valor: 1,50 ponto) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

4) O princípio processual penal que impede que o cidadão venha a ser preso provisoriamente, 

de forma desnecessária, é conhecido como: (valor: 1,00 ponto) 

a) Correlação. 

b) Não culpabilidade. 

c) Juiz natural. 

d) Ampla defesa. 

e) Publicidade. 

 

5) A autoridade policial da cidade de Ipameri/GO foi informada da descoberta de um cadáver, 

com perfurações por toda a região abdominal, às margens de uma rodovia na zona rural. 

Próximo ao local havia também uma faca com marcas de material hematóide (sangue) e 

garrafas de bebida alcoólica. 

 Em face dessa situação, e considerando-se o disposto no Código de Processo Penal, a 

autoridade policial deverá, (valor: 1,00 ponto) 

a) oficiar ao Poder Judiciário a fim de que se efetue a retirada do corpo do local. 

b) determinar de imediato a higienização da faca para proceder à reprodução simulada dos 

fatos. 

c) requerer a autorização judicial para que a área seja isolada e para o deslocamento de 

peritos criminais. 

d) dirigir-se ao local e providenciar que o estado e a conservação das coisas não sejam 

alterados até a chegada dos peritos criminais. 

e) pedir autorização judicial para abertura do inquérito policial. 

 

6) Quando o intérprete objetiva ajustar a lei às transformações sociais, jurídicas, científicas e 

até mesmo morais que se sucedem no tempo e que interferem na efetividade que buscou o 



 

legislador com a edição da norma processual penal, ocorre a chamada interpretação: (valor: 

1,00 ponto) 

a) progressiva. 

b) sistemática. 

c) histórica. 

d) extensiva. 

e) Declarativa. 

 

7) Em relação ao inquérito policial, analise as seguintes afirmativas:  

I) O despacho da autoridade policial que indefere o requerimento de abertura de inquérito é 

irrecorrível. 

II) É vedado ao Juiz, ao discordar do pedido de arquivamento de inquérito policial formulado  

pelo promotor de justiça, determinar que a autoridade policial proceda a novas diligências. 

III) Nos crime de ação penal privada, a autoridade policial pode iniciar o inquérito policial 

mediante notícia de crime formulada por qualquer do povo. 

IV) A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial não gera, em regra, coisa 

julgada material. 

 

 Estão corretas as assertivas, (valor: 1,00 ponto) 

a) I, II e III, apenas. 

b) III e IV, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) I, apenas. 

 

 

 

 

Boa prova! 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal I Data: 26/09/17 

Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 4º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Observação: 1) É permitida a consulta ao “Vade Mecum”; 2) Não é permitido o uso de qualquer tipo de material 
impresso pelo aluno; 3) Os celulares e outros aparelhos eletrônicos devem estar desligados e devidamente 
guardados embaixo da carteira do aluno; 4) As questões discursivas devem ser respondidas respeitando o espaço 
correspondente, logo abaixo do enunciado.  
 

 

1) Adalberto está sendo investigado, pois se envolveu em acidente automobilístico que resultou 

na morte de duas pessoas por atropelamento, fato presenciado por Caio (testemunha). O 

delegado de polícia responsável, após ouvir Adalberto e Caio, marcou a reprodução simulada 

dos fatos para dirimir dúvida sobre a causa determinante do acidente. Adalberto, orientado por 

seu advogado, manifestou que não participaria da reprodução simulada dos fatos. Contudo, o 

delegado de polícia adotou medidas coercitivas contra o acusado para obrigá-lo a cooperar na 

produção da prova. 

 A partir da leitura do caso apresentado, responda: segundo a doutrina e a jurisprudência, 

a conduta adotada pelo delegado de polícia fere algum direito (garantia) do investigado? 

Justifique sua resposta. (valor: 1,00 ponto) 

 

Gabarito 

- Sim, segundo a doutrina e a jurisprudência majoritária, a conduta adota pelo delegado 

fere o direito que Adalberto (investigado) tem de não produzir prova contra si mesmo. 

Por força do direito de não produzir prova contra si mesmo, doutrina e jurisprudência 

têm adotado o entendimento de que não se pode exigir comportamento ativo do 

acusado, caso isso possa resultar a autoincriminação (0,5)  

- princípio do nemo tenetur se detegere (0,5) 

 

2) Tício, em liberdade, está sendo investigado pela prática do crime de roubo cometido contra a 

vítima Rubens. Devidamente instaurado o Inquérito Policial, a autoridade policial já cumpriu e 

documentou algumas diligências, como por exemplo, a oitiva da vítima e de algumas 

testemunhas do fato. Tício, então, contrata você como advogado para defendê-lo e você vai 



 

até a delegacia, mas o delegado de polícia não permite que você tenha acesso aos autos do 

inquérito sob a justificativa de que o inquérito policial é inquisitivo e, por conseguinte, sigiloso.  

 Considerando a situação hipotética narrada, a legislação pátria e o entendimento dos 

tribunais superiores, agiu corretamente o delegado de polícia ao não permitir que você 

(advogado) tivesse aos autos do inquérito policial? Justifique e fundamente sua resposta. 

(valor: 1,50 ponto) 

 

Gabarito 

- Não agiu corretamente o delegado de polícia, pois apesar de uma das características 

do inquérito policial ser o sigilo, tal sigilo não se estende aos Membros do Ministério 

Público e do Poder Judiciário, tampouco se estende ao advogado do acusado que tem o 

direito de examinar os autos do inquérito, tendo acesso aos elementos de prova já 

documentados no procedimento, que digam respeito ao exercício direito de defesa. 

(0,75) 

- Fundamento: Súmula Vinculante nº 14 (STF) (0,75) 

 

3) Ao receber uma denúncia anônima de um crime de extorsão por telefone, a autoridade 

policial realizou diligências investigatórias prévias à instauração do inquérito policial com a 

finalidade de obter elementos que confirmassem a veracidade da informação. Confirmados os 

indícios da ocorrência de crime de extorsão, o inquérito foi instaurado, tendo o delegado 

requerido à companhia telefônica o envio de lista com o registro de ligações telefônicas 

efetuadas pelo suspeito para a vítima. Prosseguindo na investigação, o delegado, sem 

autorização judicial, determinou a instalação de grampo telefônico no telefone do suspeito, o 

que revelou, sem nenhuma dúvida, a materialidade e a autoria delitivas. O inquérito foi 

relatado, com o indiciamento do suspeito, e enviado ao MP. 

 Nessa situação hipotética, considerando as normas relativas à investigação 

criminal, são nulos os atos de investigação realizados antes da instauração do inquérito 

policial? Justifique e fundamente sua resposta. (valor: 1,50 ponto) 

  

Gabarito 

- Não são nulos os atos de investigação realizados antes da instauração do inquérito 

policial. A Constituição Federal de 1988 veda o anonimato (art. 5º, inciso IV), assim 

diante de uma denúncia anônima, em regra, deve a autoridade policial, antes de 

instaurar o inquérito policial, verificar a procedência e a veracidade das informações 

por ela veiculadas. (0,75) 

- Fundamento: artigo 5º, § 3º do Código de Processo Penal. (0,75) 



 

 

4) O princípio processual penal que impede que o cidadão venha a ser preso provisoriamente, 

de forma desnecessária, é conhecido como: (valor: 1,00 ponto) 

a) Correlação. 

b) Juiz natural. 

c) Ampla defesa. 

d) Não culpabilidade. 

e) Publicidade. 

 

5) Quando o intérprete objetiva ajustar a lei às transformações sociais, jurídicas, científicas e 

até mesmo morais que se sucedem no tempo e que interferem na efetividade que buscou o 

legislador com a edição da norma processual penal, ocorre a chamada interpretação: (valor: 

1,00 ponto) 

a) sistemática. 

b) histórica. 

c) extensiva. 

d) progressiva. 

e) Declarativa. 

 

6) A autoridade policial da cidade de Ipameri/GO foi informada da descoberta de um cadáver, 

com perfurações por toda a região abdominal, às margens de uma rodovia na zona rural. 

Próximo ao local havia também uma faca com marcas de material hematóide (sangue) e 

garrafas de bebida alcoólica. 

 Em face dessa situação, e considerando-se o disposto no Código de Processo Penal, a 

autoridade policial deverá, (valor: 1,00 ponto) 

a) oficiar ao Poder Judiciário a fim de que se efetue a retirada do corpo do local. 

b) dirigir-se ao local e providenciar que o estado e a conservação das coisas não sejam 

alterados até a chegada dos peritos criminais. 

c) determinar de imediato a higienização da faca para proceder à reprodução simulada dos 

fatos. 

d) requerer a autorização judicial para que a área seja isolada e para o deslocamento de 

peritos criminais. 

e) pedir autorização judicial para abertura do inquérito policial. 

 

 

 



 

7) Em relação ao inquérito policial, analise as seguintes afirmativas:  

I) A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial não gera, em regra, 

coisa julgada material. 

II) É vedado ao Juiz, ao discordar do pedido de arquivamento de inquérito policial 

formulado  pelo promotor de justiça, determinar que a autoridade policial proceda a 

novas diligências. 

III) O despacho da autoridade policial que indefere o requerimento de abertura de inquérito é 

irrecorrível. 

IV) Nos crime de ação penal privada, a autoridade policial pode iniciar o inquérito policial 

mediante notícia de crime formulada por qualquer do povo. 

 Estão corretas as assertivas, (valor: 1,00 ponto) 

a) I, II e III, apenas. 

b) III e IV, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) I, apenas. 

 

 

Boa prova! 
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CURSO DE DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 
Disciplina: DIREITO ADMINISTRATIVO II Data: 27/09/17 

 Professor(a): PLÍNIO DE MELO PIRES Turma: 5º 
 

Aluno(a): 
 Nota  

 

Leia atentamente todas as questões e responda utilizando a folha de resposta entregue pelo professor. A 
prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta, sendo que as questões respondidas a lápis não 
serão avaliadas. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer tentativa de 
fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”. É permitida apenas a consulta ao código, 
sendo que nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. 
 
Questão 01: 

Analisando o arcabouço constitucional que indica as noções do Estado 
Democrático de Direito, a moderna doutrina de Direito Administrativo aponta para uma 
transformação da noção de interesse público, aludindo a um fenômeno chamado 
“personificação do direito administrativo”, segundo o qual há a noção de que o interesse 
público confunde-se com a atividade da Administração Pública na realização da 
democracia e dos direitos fundamentais. 

Com base nessas noções preliminares, explique como, ainda hoje, tende-se a 
interpretar o direito administrativo, como ciência jurídica, a fim de entender e atingir o 
sentido de suas normas perante as relações jurídicas que permeiam a coletividade e a 
Administração Pública (1,0): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
Questão 02: 

Em 01 de agosto de 2017, o Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, 
proferiu a seguinte decisão nos autos da MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO nº 
26.424: 
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1. O assessor Dr. Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes 
informações: 
Alisson Taveira Rocha Leal, advogando em causa própria, afirma 
haver Francisco de Assis Pinheiro de Andrade, prefeito do Município 
de Touros/RN, inobservado o teor do verbete vinculante nº 13 da 
Súmula do Supremo. 
Segundo argumenta, por meio das Portarias nº 4/2017/GC e nº 
5/2017/GC, publicadas, respectivamente, nos dias 5 e 6 de janeiro de 
2017, o Chefe do Executivo local nomeou a própria mulher, Gildeci 
Batista Alves Pinheiro, para ocupar o cargo em comissão de 
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Habitação, e 
o filho, Higor Rodrigo Silva de Andrade, para exercer o de Secretário 
Municipal de Saúde, no que evidenciada a contrariedade ao 
paradigma. Consoante destaca, os nomeados não possuem 
qualificação técnica nem experiência nas áreas, tampouco histórico 
de atuação na Administração Pública. Menciona o decidido por Vossa 
Excelência na reclamação nº 26.303, relativa ao Prefeito do Município 
do Rio de Janeiro. Alude à jurisprudência e ao teor da proposta de 
edição de verbete vinculante nº 56. Discorre sobre os princípios da 
moralidade e da impessoalidade. 
Assevera que a nomeação de familiares configura ato de improbidade 
administrativa, considerado o prejuízo ao erário. 
Sob o ângulo do risco, aponta a prática, pelos nomeados, de atos 
nulos. 
Requer, em sede liminar, seja suspensa a eficácia das Portarias 
impugnadas e, alfim, declarada a nulidade destas, bem como 
determinada a perda dos cargos públicos e o ressarcimento integral 
dos vencimentos percebidos [...].  
2. Mostra-se relevante a alegação. Por meio das Portarias nº 
4/2017/GC e nº 5/2017/GC, o atual titular do Poder Executivo do 
Município de Touros/RN nomeou o filho e a mulher para ocuparem, 
nessa ordem, os cargos em comissão de Secretário de Saúde e 
Secretária de Assistência Social, Habitação e Cidadania. Ao indicar 
cônjuge e parente em linha reta para exercerem as funções, a 
autoridade reclamada, mediante ato administrativo, acabou por 
desrespeitar o preceito revelado no verbete vinculante nº 13 da 
Súmula do Supremo, cujo teor transcrevo: 
“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade 
nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em 
cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de 
cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada 
na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a 
Constituição Federal.” 
Sinalizando o alcance da Constituição Federal, o enunciado 
contempla três vedações distintas relativamente à nomeação para 
cargo em comissão, de confiança ou função gratificada em qualquer 
dos Poderes de todos os entes integrantes da Federação.  
A primeira diz respeito à proibição de designar parente da autoridade 
nomeante. A segunda concerne a familiar de servidor da mesma 
pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou 
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assessoramento. A terceira refere-se ao nepotismo cruzado, mediante 
designações recíprocas. No mais, o teor do verbete não contém 
exceção quanto ao cargo de Secretário Municipal.  
3. Defiro a liminar para suspender a eficácia das Portarias nº 
4/2017/GC e nº 5/2017/GC, do Prefeito do Município de Touros/RN, 
tornadas públicas em 5 e 6 de janeiro deste ano, respectivamente.  
4. Presente a regência do Código de Processo Civil de 2015, citem os 
interessados e solicitem informações. Com o recebimento, colham o 
parecer da Procuradoria-Geral da República. 
5. Publiquem. 
Brasília, 1º de agosto de 2017. 
Ministro MARCO AURÉLIO 

Relator 
 
Você foi contratado para advogar em favor de Francisco de Assis Pinheiro de 

Andrade, prefeito do Município de Touros/RN, por isso, nessa condição, fundamente 
quais as razões podem ser invocadas para atacar a decisão supratranscrita? (1,0) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

Questão 03: 
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT já sustentou judicialmente que 

a deliberação acerca das demissões sem justa causa constitui direito potestativo da 
empresa. Alegou, mais, que o entendimento contrário interfere diretamente na liberdade 
que o direito trabalhista confere aos empregados e empregadores de pactuarem entre si.  

No entanto, no julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 589.998, de relatoria 
do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, sua pretensão não foi acolhida, ocasião em que 
o Supremo Tribunal Federal entendeu do seguinte modo: 

 
Ementa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 
– ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. 
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA 
DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO. I - Os empregados 
públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo 
aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. 
Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da 
impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso 
publico, a dispensa do empregado de empresas públicas e 
sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve 
ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados 
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no momento daquela admissão, sejam também respeitados por 
ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, 
visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado 
da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de 
demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar 
a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a 
motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho 
(RE 589998, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal 
Pleno, julgado em 20/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-179 DIVULG 11-09-2013 
PUBLIC 12-09-2013). 

 
 
Conforme visto, os empregados públicos não fazem jus à estabilidade, embora 

também tenham sido nomeados em virtude de concurso público. Já em relação aos 
cargos de vínculo estatutário, explique e fundamente como o “ato de dispensa”, para ter 
validade jurídica, precisa ser realizado (1,0). 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

Questão 04: 
Leia atentamente a ementa do julgado extraído do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás: 
 

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CRIAÇÃO DO 
PROGRAMA DE APOIO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CERES PELA 
LEI Nº 1.525/2005. ARREGIMENTAÇÃO DE PESSOAL PARA 
DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ORDINÁRIAS 
À MÍNGUA DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, 
INCISO II, DA LEX MATER E AO ARTIGO 92, INCISO II, DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE 
RECONHECIMENTO DO VÍCIO DA INCONSTITUCIONALIDADE 
POR ARRASTAMENTO EM RELAÇÃO AO DECRETO Nº 043/2005, 
QUE REGULAMENTOU A LEGISLAÇÃO QUE É OBJETO DESTE 
INCIDENTE. I - É inconstitucional a Lei nº 1.525/2005, que instituiu o 
Programa de Apoio Social (PROAS) no Município de Ceres, por 
afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e artigo 92, 
inciso II, da Carta Estadual, uma vez que nem mesmo a 
arregimentação de idosos, carentes, deficientes físicos e menores 
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para a realização de atividades permanentes da Administração, com o 
objetivo maior de inclusão social, exonera o Poder Público da 
necessidade de submissão à regra do concurso público. II - Sendo a 
teoria da inconstitucionalidade por arrastamento, é inconcebível, no 
âmbito do controle difuso de constitucionalidade, o reconhecimento da 
inconstitucionalidade do Decreto nº 043/2005, apesar da manifesta 
interdependência entre os seus dispositivos e a Lei nº 1.525/2005, 
que é o objeto desde incidente. ARGUIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI CONHECIDA E ACOLHIDA.” 
(Corte Especial, Arguição de Inconstitucionalidade de Lei 287276-
11.2013.8.09.0000, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, Julgado em 
11/12/2013, DJe nº 1472 de 27/01/2014). 

 
A partir da análise e da temática exposta, responda justificadamente aos seguintes 

questionamentos: 
a) É possível afirmar, pelo menos em tese, que a lei criada pelo Município de Ceres 

teve o propósito de integrar uma norma constitucional de eficácia limitada? (1,0) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
b) A partir do julgamento proferido pelo TJGO, todos os servidores contratados sob 

o amparo da lei municipal supramencionada serão considerados agentes de fato, isto é, 
são aqueles que executam uma função pública mesmo sem estar regularmente 
investidos, existindo duas categorias: agentes necessários e agentes putativos, sendo 
esses últimos aqueles que desempenham uma atividade pública na presunção de que há 
legitimidade, embora não tenha havido investidura dentro do procedimento legalmente 
exigido. De todo modo, com a rescisão do vínculo com a Administração Pública, devem 
ser examinados os direitos decorrentes da relação administrativa. Com isso, esses 
servidores de Ceres gozarão do direito de receber décimo terceiro salário, férias anuais 
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, e, por fim, ao 
FGTS? (1,0) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 
Questão 05: 

Segundo o doutrinador Diogo Surdi (2017, p. 03), quando a União editou a Lei 
8.112, tinha ela como objetivo estabelecer o estatuto funcional dos servidores públicos 
federais. E como a norma apenas alcança os servidores da União, estamos diante de 
uma lei federal. Em sentido oposto, quando a União editou a Lei 8.666, o objetivo do 
legislador era o estabelecer normas gerais sobre o procedimento licitatório. E como todos 
os entes são obrigados a licitar, a norma em questão é uma lei nacional, uma vez que sua 
observância é obrigatória para todos os entes federativos. 

Com isso, pode-se afirmar que a MGO Rodovias - Concessionária de Rodovias 
Minas Gerais Goiás S/A, uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), constituída pelo 
consórcio formados pelas empresas Senpar Ltda., Construtora Estrutural Ltda., 
Construtora Kamilos Ltda., Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda., Gregor 
Participações, Maqterra Transportes e Terraplenagem Ltda., TCL Tecnologia e 
Construções Ltda., Ellenco Participações e Vale do Rio Novo Engenharia e Construções 
Ltda., que tem contrato de concessão de 30 anos com a ANTT – Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, assumindo a responsabilidade pela administração, recuperação, 
conservação, manutenção, ampliação e operação da BR-050 (GO/MG), no trecho 
de 436,6 quilômetros que começa no entroncamento com a BR-040, em Cristalina (GO), e 
se estende até a divisa de Minas Gerais com São Paulo, no munícipio de Delta (MG), é 
obrigada a licitar quando da aquisição de produtos e serviços a serem utilizados 
exclusivamente no serviço público que desempenha? Justifique sua resposta 
apresentando embasamento legal (1,0) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
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Questão 06: 
O Ministério da Integração Nacional promoveu licitação na modalidade 

concorrência a fim de pôr em execução a primeira etapa do projeto de integração do Rio 
São Francisco. O objeto da licitação consistia na construção de um aqueduto em 
concreto.  

Em cláusula do edital do certame que disciplinava a comprovação de capacidade 
técnica pelos licitantes, exigia-se a comprovação de experiência na construção de 
aqueduto em concreto com 160 metros de extensão.  

O diâmetro do aqueduto, as alturas dos pilares que o sustentem e demais 
detalhamentos da obra constavam no projeto básico, documento integrante do edital na 
forma de anexo.  

Determinado consórcio licitante logrou comprovar a capacidade técnica para a 
construção de aqueduto em concreto de 160 metros de extensão, porém, não comprovou 
aptidão através de certidões e atestados de obras similares de complexidade tecnológica 
e operacional equivalente ou superior para a realização do objeto do certame, tal como 
descrito no projeto básico anexo ao edital.  

Em razão da inexistência da comprovação de capacidade técnica para a realização 
da obra a licitante, foi inabilitada pela comissão especial de licitação que conduzia o 
certame. 

Tendo em mente o caso concreto narrado e as fontes do direito administrativo, 
justifique se a decisão tomada pela CEL (comissão especial de licitação) foi correta, 
apresentando fundamentação legal (1,0). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Questão 07: 
A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Transportes 

(SMTR) e da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar, abriu processo de 
licitação, na modalidade concorrência pública, para preenchimento das 671 vagas do 
Sistema de Transporte Público Local (STPL). O STPL terá permissionários individuais 
(pessoas físicas) que deverão firmar, para cada linha licitada, acordo operacional para 
cumprir as exigências do Poder Público. Além dos permissionários, auxiliares do sistema, 
também, poderão concorrer às vagas. Ao todo, serão licitadas 46 linhas para atender as 
zonas Norte e Oeste da cidade. A previsão de conclusão do processo licitatório é de 90 
dias. Com isso, o resultado do edital de licitação foi publicado em jornal de grande 
circulação no município e no portal da SMTR, com o prazo máximo de quinze dias para o 
início do certame e cadastramento de três dias antes do recebimento das propostas. 
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Tomando com base a Lei 8.666/93 e o texto acima, pode-se afirmar que a 
divulgação do edital de licitação atendeu as normas atinentes e, sobretudo, o princípio da 
publicidade? Justifique sua resposta (1,0) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
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CURSO DE DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 
Disciplina: DIREITO ADMINISTRATIVO II Data: 27/09/17 

 Professor(a): PLÍNIO DE MELO PIRES Turma: 5º 
 

Aluno(a): 
GABARITO Nota  

 

 

GABARITO 
 
Questão 01: 
As relações jurídicas que envolvem os particulares e a Administração Pública são 
permeadas pela DESIGUALDADE JURÍDICA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E OS 
ADMINISTRADOS, delimitada pela supremacia do interesse público sobre o interesse 
privado, devendo sempre prevalecer o interesse da coletividade quando em conflito com 
os direitos individuais dos cidadãos; bem como pela PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE 
DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, em virtude dos processos administrativos legais a que 
se submete a expedição dos atos administrativos.  
 
Questão 02: 
A nomeação de parentes para cargos políticos não configuraria afronta aos princípios 
constitucionais que regem a Administração Pública, tendo em vista a sua natureza 
eminentemente política, como é o caso do cargo de Secretários Municipais, que 
compõem o alto escalão do Executivo municipal. Desse modo, como o vínculo que tais 
agentes mantêm com o Estado não é de natureza profissional, mas de natureza política, 
não há ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade. 
 
Questão 03: 
De acordo com a Constituição Federal (art. 41, § 1º, I a III), os servidores efetivos são 
estáveis após três anos de efetivo exercício, isto é, após o período de estágio probatório, 
sendo que a perda do cargo somente ocorrerá nas seguintes hipóteses: I - em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado; II - mediante processo administrativo em que lhe 
seja assegurada ampla defesa; III - mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 
 
Questão 04: 
a) Considerando que a lei municipal criou normas para contratação de servidor 
temporário, com finalidade de arregimentação de pessoal para desempenho de atividades 
administrativas ordinárias, pode-se afirmar que, pelo menos em tese, trata-se de lei 
específica criada para integrar a norma constitucional prevista no artigo 37, IX: “a lei 
estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público”. 
 
b) Evidenciada a figura de “funcionária de fato”, devem ser examinados os direitos 
decorrentes da relação administrativa, conforme as diretrizes do artigo 39, § 3º, da Carta 
da República. Analisando o artigo 7º da Constituição Federal, vislumbro que os incisos 
VIII (décimo terceiro salário) e XVII (férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 
terço a mais do que o salário normal) são efetivamente são devidos. 
Resumindo: a contratação do servidor por meio do Programa de Apoio Social (PROAS), 
sem a observância dos requisitos legais e sem a realização de concurso público, é nula, 
evidenciando-se o direito, ao funcionário de fato, à percepção das verbas trabalhistas 
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previstas no artigo 39, § 3º da Constituição Federal, no qual não se encontra previsto o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 
 
Questão 05: 
Embora se trate de concessionária de serviço público, não está obrigada a licitar, tendo 
em vista que a Lei 8.666 incumbiu tal dever apenas àqueles que integram a 
Administração Pública Direta e Indireta (inclusive as empresas estatais), os conselhos de 
classe e, em hipóteses determinadas, as entidades do terceiro setor (quando estiverem 
utilizando recursos públicos), desse modo, as empresas privadas não se submetem a tal 
imposição: “Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos 
da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.” 
 
Questão 06: 
No caso narrado, ainda que não houvesse no edital, informações acerca do diâmetro do 
aqueduto e das alturas dos pilares que o sustenta, o anexo trazia tais especificações. 
Assim, agiu corretamente a C.E.L., tendo em vista que as especificações do edital 
constavam claramente estipuladas, inclusive em projeto básico anexo, parte integrante do 
instrumento convocatório. Dessa maneira, a Administração não feriu o disposto no artigo 
41 da Lei 8.666, que versa sobre o princípio da vinculação ao edital. 
 
Questão 07: 
Sabe-se que a Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
(art. 22, § 1°, Lei 8666), por isso, é incorreta a exigência de cadastramento prévio dos 
licitantes antes do recebimento das propostas. Além disso, como no texto não se 
especificou qual tipo de licitação a ser utilizado naquela concorrência, sabe-se que o 
prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de 
quarenta e cinco dias para concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o 
regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou 
"técnica e preço"; ou de trinta dias para as demais hipóteses de concorrência, no caso, 
“menor preço” ou “maior lance ou oferta” (art. 21, § 2º, I e II). 
Não bastasse isso, deveria ter sido publicado no Diário Oficial do Estado, por se tratar de 
licitação feita por órgão da Administração Pública Municipal (art. 21, II); bem como em 
jornal diário de grande circulação no Estado onde será prestado o serviço (art. 21, III). 
 
 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL IV Data: 21/09/17 
 Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior Turma: 5º  

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
 

INSTRUÇÕES: 

 É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de 

qualquer outra espécie de material auxiliar.  

 Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. 

Questões respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 
 

Questão 01 (2,0 pontos) A empresa farmacêutica “X”, fabricante de um produto 

farmacêutico para bronquite, tipo bombinha, produziu e colocou esse produto no 

mercado.  Todavia, um lote contendo 1000 unidades saiu com problema na válvula do 

spray, que, ao ser acionada, destacava se do inalador e, como era de pequeno porte, 

poderia ser ingerido pelo usuário.  A empresa somente tomou conhecimento do problema 

quando um consumidor acabou acidentando se desta maneira. Caso a empresa sabia do 

problema ao colocar o produto no mercado. Qual será a sua responsabilidade? Utilizando 

o diálogo de fontes (CDC e CC), explique sua resposta fundamentando a. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Questão 02 (1,0 ponto) Acerca da disciplina da responsabilidade civil, assinale a opção 

correta. 

 

a) Considere que Paulo, agindo em estado de necessidade, abalroe o veículo de Fernando, o 

que venha a deflagrar uma série de eventos que culmine na morte de Fernando, após dez dias 

de sua internação em hospital. Considere, ainda, que Fernando fosse casado com Cláudia, dona 

de casa, e pai de Henrique, de sete anos de idade. Nessa situação hipotética, a indenização deve 

consistir no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da 

família, além da prestação de alimentos à esposa e ao filho do falecido, sendo a reparação 

correspondente ao dano moral limitada ao valor da paga pelo luto da família. 

b) É entendimento corrente que o valor do seguro obrigatório recebido por vítima de evento 

danoso ocorrido em acidente com veículo automotor, em razão de sua natureza especial, não 

deve ser descontado da indenização comum. 

c) Considere que Rodolfo, ator, tenha sido atropelado por Adriano e, por isso, não tenha 

conseguido chegar a tempo para uma apresentação que seria realizada em determinado teatro. 

Nessa situação hipotética, de acordo com a teoria da causalidade adequada, Adriano não deve 

ser obrigado a indenizar o dono do teatro pelos prejuízos decorrentes da ausência de Rodolfo 

na apresentação, ainda que seja possível entender que se trata de dano material reflexo. 

d) Considere que Maura, estando de férias fora da cidade em que reside, alugue um carro de 

determinada locadora de veículos e, durante o período de locação, colida o veículo alugado 

com o veículo de Joaquim, causando lhe danos. Nessa situação hipotética, como Maura detinha 

a posse direta do veículo juridicamente transferida e a exercia sem vigilância da locadora, não 

há lugar para a responsabilidade solidária entre a locatária e a locadora, dada a inexistência de 

relação de preposição. 

e) Se o credor demandar o devedor antes de estar vencida a dívida, fora dos casos em que a lei 

permita, ficará o credor obrigado a pagar ao devedor metade do valor do débito, esperar o 

prazo faltante e arcar com eventuais custas. 

 
Questão 03 (1,0 ponto) A respeito da responsabilidade civil, assinale a opção correta. 



 

a) O ato praticado com abuso de poder, mesmo quando não causa dano à vítima, resulta no 

dever de indenizar, em virtude da violação a dever de conduta. 

b) As pessoas jurídicas de direito privado, quaisquer que sejam a sua natureza e os seus fins, 

respondem objetivamente pelos atos de seus dirigentes, administradores e empregados ou 

prepostos que, nessa qualidade, causem dano a outrem. 

c) A responsabilidade daquele que provocar acidente por exercício de atividade de risco é 

objetiva, independentemente de conduta do agente provocador ou da vítima e da 

demonstração do nexo de causalidade entre a conduta perigosa e o dano por ela causado. 

d) A fixação judicial do valor da indenização a título de danos morais está vinculada ao prejuízo 

experimentado e demonstrado pela vítima. Para a sua adequada fixação, consideram se o poder 

econômico do réu e o caráter educativo da sanção. 

e) Se, em um acidente, um dos envolvidos é o veículo de uma empresa de transporte coletivo, 

portanto, prestadora de serviços públicos, independentemente da culpa do motorista ou da 

vítima, a empresa responderá objetivamente pelos danos causados no acidente. 

 

 

Questão 04 (1,0 ponto) Em tema de Responsabilidade Civil, considere asserções abaixo. 

 

I. Atos lícitos não podem engendrar responsabilidade civil contratual nem aquiliana.  

II. A prática de bullying entre crianças e adolescentes, em ambiente escolar, pode ocasionar a 

responsabilização de estabelecimento de ensino, quando caracterizada a omissão no 

cumprimento no dever de vigilância.  

III. Nos termos de reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de 

incolumidade, inerente ao contrato de transporte, não pode ser invocada nos casos de fortuito 

interno.  

IV. A responsabilidade do dono ou detentor de animal pelos danos por este causado é objetiva.  

V. O consentimento informado constitui excludente de responsabilidade dos profissionais 

liberais em caso de erro médico. 



 

 

Dentre as asserções acima APENAS estão corretas 

A) I e III. 

b) II e IV. 

c) III e V. 

d) I e IV. 

e) II e V. 

 

Questão 05 (1,0 ponto) No dia 23 de junho de 2012, Alfredo, produtor rural, contratou a 

sociedade Simões Aviação Agrícola Ltda., com a finalidade de pulverizar, por via aérea, 

sua plantação de soja. Ocorre que a pulverização se deu de forma incorreta, ocasionando a 

perda integral da safra de abóbora pertencente a Nilson, vizinho limítrofe de Alfredo. 

Considerando a situação hipotética e as regras de responsabilidade civil, assinale a 

afirmativa correta.  

a) Com base no direito brasileiro, Alfredo responderá subjetivamente pelos danos causados a 

Nilson e a sociedade Simões Aviação Agrícola Ltda. será responsabilizada de forma subsidiária.  

b) Alfredo e a sociedade Simões Aviação Agrícola Ltda. responderão objetiva e solidariamente 

pelos danos causados a Nilson.  

c) Não há lugar para a responsabilidade civil solidária entre Alfredo e a sociedade Simões 

Aviação Agrícola Ltda. pelos danos causados a Nilson, dada a inexistência da relação de 

preposição.  

d) Trata se de responsabilidade civil objetiva, em que a sociedade Simões Aviação Agrícola Ltda. 

é o responsável principal pela reparação dos danos, enquanto Alfredo é responsável subsidiário. 

 

Questão 06 (1,0 ponto) Durante a execução de serviços de reparo e manutenção nas 

instalações de gás, por empresa pública responsável pela prestação do serviço público de 

fornecimento, houve pequena explosão, ocasionando o arremesso de peças e materiais 

pesados a distância significativa, causando danos materiais a particulares que estavam 

próximos ao local. Nesse caso, a empresa 



 

a) responde subjetivamente pelos danos causados, cabendo aos particulares a prova de culpa 

dos agentes que executavam o serviço para fazer jus à indenização.  

b) responde objetivamente pelos danos materiais causados aos particulares, desde que 

demonstrado o nexo de causalidade, não sendo necessária a comprovação de culpa dos 

agentes.  

c) responde subjetivamente pelos danos causados, independentemente de prova de culpa dos 

agentes que executavam o serviço no momento da explosão.  

d) não responde pelos danos causados, devendo os danos serem cobrados diretamente dos 

agentes responsáveis pela execução dos serviços.  

e) responde objetivamente pelos danos materiais causados aos particulares, desde que 

demonstrada a culpa dos agentes responsáveis pela execução do serviço, não sendo necessária 

demonstração do nexo de causalidade. 

 

QUESTÃO 07 (1,0 pontos) Renato, motorista de ônibus de determinada sociedade 

empresária concessionária do serviço de transporte público municipal, freou o 

coletivo bruscamente e causou a queda do passageiro, Sr. Antônio, que sofreu 

diversas lesões. No caso em tela, a quem caberá a responsabilidade civil e que tipo de 

responsabilidade será? Explique fundamentando. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

RASCUNHO 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL IV Data: 21/09/17 
 Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior Turma: 5º  

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
 

INSTRUÇÕES: 

 É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de 

qualquer outra espécie de material auxiliar.  

 Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. 

Questões respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 
 

Questão 01 (2,0 pontos) A empresa farmacêutica “X”, fabricante de um produto 

farmacêutico para bronquite, tipo bombinha, produziu e colocou esse produto no 

mercado.  Todavia, um lote contendo 1000 unidades saiu com problema na válvula do 

spray, que, ao ser acionada, destacava se do inalador e, como era de pequeno porte, 

poderia ser ingerido pelo usuário.  A empresa somente tomou conhecimento do problema 

quando um consumidor acabou acidentando se desta maneira. Caso a empresa sabia do 

problema ao colocar o produto no mercado. Qual será a sua responsabilidade? Utilizando 

o diálogo de fontes (CDC e CC), explique sua resposta fundamentando a. 

Resposta: A empresa responderá de forma objetiva de acordo com o artigo 931 do CC/02, 

com base no risco da atividade. Utilizando o CDC para complementar a resposta seria 

também objetiva, já que não poderia alegar como forma de excludente de culpabilidade 

que descobriu após o produto ter sido colocado no mercado de consumo, de acordo com 

o artigo 12 e seguintes do CDC. 

 
 

Questão 02 (1,0 ponto) Acerca da disciplina da responsabilidade civil, assinale a opção 

correta. 

a) Considere que Paulo, agindo em estado de necessidade, abalroe o veículo de Fernando, o 

que venha a deflagrar uma série de eventos que culmine na morte de Fernando, após dez dias 



 

de sua internação em hospital. Considere, ainda, que Fernando fosse casado com Cláudia, dona 

de casa, e pai de Henrique, de sete anos de idade. Nessa situação hipotética, a indenização deve 

consistir no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da 

família, além da prestação de alimentos à esposa e ao filho do falecido, sendo a reparação 

correspondente ao dano moral limitada ao valor da paga pelo luto da família. 

b) É entendimento corrente que o valor do seguro obrigatório recebido por vítima de evento 

danoso ocorrido em acidente com veículo automotor, em razão de sua natureza especial, não 

deve ser descontado da indenização comum. 

c) Considere que Rodolfo, ator, tenha sido atropelado por Adriano e, por isso, não tenha 

conseguido chegar a tempo para uma apresentação que seria realizada em determinado 

teatro. Nessa situação hipotética, de acordo com a teoria da causalidade adequada, 

Adriano não deve ser obrigado a indenizar o dono do teatro pelos prejuízos decorrentes 

da ausência de Rodolfo na apresentação, ainda que seja possível entender que se trata de 

dano material reflexo. 

d) Considere que Maura, estando de férias fora da cidade em que reside, alugue um carro de 

determinada locadora de veículos e, durante o período de locação, colida o veículo alugado 

com o veículo de Joaquim, causando lhe danos. Nessa situação hipotética, como Maura detinha 

a posse direta do veículo juridicamente transferida e a exercia sem vigilância da locadora, não 

há lugar para a responsabilidade solidária entre a locatária e a locadora, dada a inexistência de 

relação de preposição. 

e) Se o credor demandar o devedor antes de estar vencida a dívida, fora dos casos em que a lei 

permita, ficará o credor obrigado a pagar ao devedor metade do valor do débito, esperar o 

prazo faltante e arcar com eventuais custas. 

 
Questão 03 (1,0 ponto) A respeito da responsabilidade civil, assinale a opção correta. 

a) O ato praticado com abuso de poder, mesmo quando não causa dano à vítima, resulta no 

dever de indenizar, em virtude da violação a dever de conduta. 



 

b) As pessoas jurídicas de direito privado, quaisquer que sejam a sua natureza e os seus 

fins, respondem objetivamente pelos atos de seus dirigentes, administradores e 

empregados ou prepostos que, nessa qualidade, causem dano a outrem. 

c) A responsabilidade daquele que provocar acidente por exercício de atividade de risco é 

objetiva, independentemente de conduta do agente provocador ou da vítima e da 

demonstração do nexo de causalidade entre a conduta perigosa e o dano por ela causado. 

d) A fixação judicial do valor da indenização a título de danos morais está vinculada ao prejuízo 

experimentado e demonstrado pela vítima. Para a sua adequada fixação, consideram se o poder 

econômico do réu e o caráter educativo da sanção. 

e) Se, em um acidente, um dos envolvidos é o veículo de uma empresa de transporte coletivo, 

portanto, prestadora de serviços públicos, independentemente da culpa do motorista ou da 

vítima, a empresa responderá objetivamente pelos danos causados no acidente. 

 

Questão 04 (1,0 ponto) Em tema de Responsabilidade Civil, considere asserções abaixo. 

 

I. Atos lícitos não podem engendrar responsabilidade civil contratual nem aquiliana.  

II. A prática de bullying entre crianças e adolescentes, em ambiente escolar, pode ocasionar a 

responsabilização de estabelecimento de ensino, quando caracterizada a omissão no 

cumprimento no dever de vigilância.  

III. Nos termos de reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de 

incolumidade, inerente ao contrato de transporte, não pode ser invocada nos casos de fortuito 

interno.  

IV. A responsabilidade do dono ou detentor de animal pelos danos por este causado é objetiva.  

V. O consentimento informado constitui excludente de responsabilidade dos profissionais 

liberais em caso de erro médico. 

 

Dentre as asserções acima APENAS estão corretas 

A) I e III. 

b) II e IV. 



 

c) III e V. 

d) I e IV. 

e) II e V. 

 

Questão 05 (1,0 ponto) No dia 23 de junho de 2012, Alfredo, produtor rural, contratou a 

sociedade Simões Aviação Agrícola Ltda., com a finalidade de pulverizar, por via aérea, 

sua plantação de soja. Ocorre que a pulverização se deu de forma incorreta, ocasionando a 

perda integral da safra de abóbora pertencente a Nilson, vizinho limítrofe de Alfredo. 

Considerando a situação hipotética e as regras de responsabilidade civil, assinale a 

afirmativa correta.  

a) Com base no direito brasileiro, Alfredo responderá subjetivamente pelos danos causados a 

Nilson e a sociedade Simões Aviação Agrícola Ltda. será responsabilizada de forma subsidiária.  

b) Alfredo e a sociedade Simões Aviação Agrícola Ltda. responderão objetiva e 

solidariamente pelos danos causados a Nilson.  

c) Não há lugar para a responsabilidade civil solidária entre Alfredo e a sociedade Simões 

Aviação Agrícola Ltda. pelos danos causados a Nilson, dada a inexistência da relação de 

preposição.  

d) Trata se de responsabilidade civil objetiva, em que a sociedade Simões Aviação Agrícola Ltda. 

é o responsável principal pela reparação dos danos, enquanto Alfredo é responsável subsidiário. 

 

Questão 06 (1,0 ponto) Durante a execução de serviços de reparo e manutenção nas 

instalações de gás, por empresa pública responsável pela prestação do serviço público de 

fornecimento, houve pequena explosão, ocasionando o arremesso de peças e materiais 

pesados a distância significativa, causando danos materiais a particulares que estavam 

próximos ao local. Nesse caso, a empresa 

a) responde subjetivamente pelos danos causados, cabendo aos particulares a prova de culpa 

dos agentes que executavam o serviço para fazer jus à indenização.  



 

b) responde objetivamente pelos danos materiais causados aos particulares, desde que 

demonstrado o nexo de causalidade, não sendo necessária a comprovação de culpa dos 

agentes.  

c) responde subjetivamente pelos danos causados, independentemente de prova de culpa dos 

agentes que executavam o serviço no momento da explosão.  

d) não responde pelos danos causados, devendo os danos serem cobrados diretamente dos 

agentes responsáveis pela execução dos serviços.  

e) responde objetivamente pelos danos materiais causados aos particulares, desde que 

demonstrada a culpa dos agentes responsáveis pela execução do serviço, não sendo necessária 

demonstração do nexo de causalidade. 

 

QUESTÃO 07 (1,0 pontos) Renato, motorista de ônibus de determinada sociedade 

empresária concessionária do serviço de transporte público municipal, freou o 

coletivo bruscamente e causou a queda do passageiro, Sr. Antônio, que sofreu 

diversas lesões. No caso em tela, a quem caberá a responsabilidade civil e que tipo de 

responsabilidade será? Explique fundamentando. 

Resposta: Pelo risco da atividade a empresa concessionária do serviço de transporte 

público assumirá a responsabilidade de forma objetiva pelos danos causados ao 

passageiro. Para complementar a resposta o estado de forma subsidiária assumiria a 

responsabilidade caso a concessionária não tivesse condições econômicas de fazê lo. 

Artigo 927 §único do CC/02. (RESPOSTA DE ACORDO ATÉ A MATÉRIA DADA A 

PRESENTE DATA... CASO JÁ HOUVESSE TRABALHADO A RESPONSABILIDADE DO 

ESTADO HAVERIA COMPLEMENTAÇÃO. PARA ESTA PERGUNTA A RESPOSTA PADRÃO 

É SUFICIENTE.) 
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“A paz pública é um bem jurídico de difícil 

alcance. Quando não se deseja o ferimos. 

Quando desejamos feri lo não sabemos 

como fazê lo” 

                                                                                                

(T. Wink) 

  

Em relação aos crimes contra a Paz Pública responda as questões que seguem! 

 

Questões Objetivas (4,0 pontos)  
 

1.(0,5 pontos) Cinecleisom falou na rádio sobre o fato de as pessoas poderem vir a usar 

maconha e citou o nome de algumas pessoas que representam o movimento pela liberação de 

forma elogiosa. Neste caso, quanto ao crime de Apologia a Fato Criminoso é correto afirmar 

que: 

 

A(    ) a exaltação ou elogio do autor do fato fora do contexto do crime também configura o 

tipo 

B(    ) Para Cezar Bitencourt: autor é o confesso ou notoriamente tido como tal 

C(    ) mesmo se o meio de execução for imprensa(Lei 5.250/76) não corre o processo por esta 

lei 

D(    ) segundo parte da doutrina pátria como a representada por A. Toledo e M. Fragoso a 

apologia deve se referir a fato criminoso já ocorrido 

E(    ) segundo o S.T.F.  a liberdade de  expressão como na marcha da maconha não deixa de 

configurar o tipo em questão 

 

2.(0,5 pontos) Dorivaldo, dirigiu se na reunião de família de final de ano ao grupo 

manifestando opiniões gerais sobre o governo que poderiam ser interpretadas como uma 

grande incitação social. Após viu que um membro da família postou o vídeo no facebook. 

Levando em consideração o fato ocorrido quanto ao tipo de Incitação ao Crime e seus 

princípios típicos é correto afirmar: 



 

 

A (    ) que a incitação feita em ambiente familiar pode configurar o crime se depois tornar se 

pública 

B (    ) que a incitação seja feita nos moldes da máxima latina: nunca in genere sempre in 

específico 

C (    ) que a incitação, tendo idoneidade, entende se por já abalada a paz pública 

D (    ) que a incitação seja feita a fatos criminosos sempre indeterminados 

E (    ) que a incitação deva dizer dos meios pelos quais deve ser praticado o crime 

 

 

3.  (1,0 ponto) Genevaldo foi acusado de custear esquadrão junto com mais cinco pessoas que 

tinham como objetivo torturar crianças de rua durante o mês de dezembro do ano passado. 

Em relação ao caso acima e ao tipo de Constituição de Milícia Privada é correto afirmar que: 

 

A(    ) a organização paramilitar com cinco pessoas com o intuito de cometerem o crime de 

Tortura à crianças de rua não constitui o tipo penal em questão 

B(    ) a intenção de agir de forma reiterada não é requisito para a configuração do tipo 

C(    ) por ser crime instantâneo não é exigível a estabilidade do grupo 

D(    ) custear não constitui elementar do tipo em questão 

E(    ) quem participar de esquadrão terá  pena menor do que quem participar de milícia privada 

 

4. (1,0 ponto) Muito a doutrina discute quanto a real natureza dos crimes contra a Paz Pública, 

o que gera diversas controvérsias quando da aplicação destes crimes pelo judiciário, frente aos 

princípios que os norteiam.  Diante disso, com base na doutrina e jurisprudência pátria, quanto 

aos crimes contra a Paz Pública é correto afirmar que:  

 

A(   ) a constituição de milícia privada é crime permanente e por esta razão não é exigível   

estabilidade desta e nem a intenção de agir de forma reiterada 

B(   ) a associação criminosa com participação de adolescente não constitui se como forma 

qualificada 

C(   ) no tipo de apologia de crime o mero elogio a condição pessoal de um autor mesmo        

fora do contexto do crime já basta para configurar o tipo 

D(   ) paz pública pode ser considerada como o aspecto objetivo de uma ordem pública 

E (   ) que os crimes nesta família elencados devem gerar desestabilização coletiva ou ao menos          

individual 

 

5.  (1,0 ponto) O antigo tipo de formação de quadrilha ou bando(art. 288 C.P.B.) ganhou em 

2013 uma nova reestruturação, quando então, novos elementos se incorporaram ao tipo como 

exigência para sua perfectibilzação.   Assinale a opção verdadeira. Faz parte dos elementos do 

tipo penal da Associação Criminosa:  

 

A(   ) Estruturação hierarquizada, com divisão de tarefas entre os seus membros 

B(   ) desejar cometer crimes e nunca contravenções 

C(   ) Possuir ao menos quatro pessoas.  

D(   ) Voltar se à prática de delitos previstos exclusivamente no código penal brasileiro 

E(   ) Possuir ao menos três pessoas podendo ser  uma destas menor  



 

Questões Discursivas: (4,0 pontos) 

 

1.( 2,5 pontos) 

 

Descreva o fato contido em um Acórdão estudado na atividade avaliativa GV GO que não 

seja do grupo do qual participou, apontando a comarca de origem, a decisão de segundo grau 

e ao final o seu posicionamento em relação às decisões. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2 ( 1,5 pontos) 

 

 Valdiberto(28) e mais dois comparsas foram acusados (Art. 288.C.P.B.) de associarem se 

para fins de cometer crimes (assalto à banco Art. 157 C.P.B.). Junto a ele foram presos Zecão(34) 

e Zénelsom (16 anos e doente mental). Valdiberto foi o primeiro a ser preso delatando como 

organizou, com a ajuda dos outros, os dois assaltos cometidos, bem como, disse que o plano 

era realizarem estes dois assaltos e separarem se ao final. 

 Em relação ao enunciado acima responda: 

 

a) (1,0 ponto) Explique como fica a situação de uma associação criminosa em relação à 

presença de Zénelsom como integrante em todas as suas possíveis hipóteses. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

b) (0,5 pontos) Justifique, a partir do caso narrado, a situação de a intenção dos membros 

ser de apenas praticar dois assaltos e o final se separarem.  

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Bom Trabalho! 
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“ A paz pública é um bem jurídico de difícil alcance. Quando 

não se deseja o ferimos. Quando desejamos feri lo não sabemos 

como fazê lo” 

                                                                                                 

(T. Wink) 

  

Em relação aos crimes contra a Paz Pública responda as questões que seguem! 

 

Questões Objetivas (4,0 pontos)  
 

1.(0,5 pontos) Cinecleisom falou na rádio sobre o fato de as pessoas poderem vir a usar 

maconha e citou o nome de algumas pessoas que representam o movimento pela liberação de 

forma elogiosa. Neste caso, quanto ao crime de Apologia a Fato Criminoso é correto afirmar 

que: 

 

A(    ) a exaltação ou elogio do autor do fato fora do contexto do crime também configura o 

tipo 

B(    ) Para Cezar Bitencourt: autor é o confesso ou notoriamente tido como tal 

C(    ) mesmo se o meio de execução for imprensa(Lei 5.250/76) não corre o processo por esta 

lei 

D(X ) segundo parte da doutrina pátria como a representada por A. Toledo e M. Fragoso a 

apologia 

          deve se referir a fato criminoso já ocorrido 

E(    ) segundo o S.T.F.  a liberdade de  expressão como na marcha da maconha não deixa de 

configurar 

          o tipo em questão 

 



 

2.(0,5 pontos) Dorivaldo, dirigiu se na reunião de família de final de ano ao grupo 

manifestando opiniões gerais sobre o governo que poderiam ser interpretadas como uma 

grande incitação social. Após viu que um membro da família postou o vídeo no facebook. 

Levando em consideração o fato ocorrido quanto ao tipo de Incitação ao Crime e seus 

princípios típicos é correto afirmar: 

 

A (    ) que a incitação feita em ambiente familiar pode configurar o crime se depois tornar se 

pública 

B (X ) que a incitação seja feita nos moldes da máxima latina: nunca in genere sempre in 

específico 

C (    ) que a incitação, tendo idoneidade, entende se por já abalada a paz pública 

D (    ) que a incitação seja feita a fatos criminosos sempre indeterminados 

E (    ) que a incitação deva dizer dos meios pelos quais deve ser praticado o crime 

 

 

3.  (1,0 ponto) Genevaldo foi acusado de custear esquadrão junto com mais cinco pessoas que 

tinham 

                           como objetivo torturar crianças de rua durante o mês de dezembro do ano 

passado. 

Em relação ao caso acima e ao tipo de Constituição de Milícia Privada é correto afirmar 

que: 

 

A(X ) a organização paramilitar com cinco pessoas com o intuito de cometerem o crime de 

Tortura à 

          crianças de rua não constitui o tipo penal em questão 

B(    ) a intenção de agir de forma reiterada não é requisito para a configuração do tipo 

C(    ) por ser crime instantâneo não é exigível a estabilidade do grupo 

D(    ) custear não constitui elementar do tipo em questão 

E(    ) quem participar de esquadrão terá  pena menor do que quem participar de milícia privada 

 

 

4. (1,0 ponto) Muito a doutrina discute quanto a real natureza dos crimes contra a Paz Pública, 

o que gera diversas controvérsias quando da aplicação destes crimes pelo judiciário, frente aos 

princípios que os norteiam.  Diante disso, com base na doutrina e jurisprudência pátria, quanto 

aos crimes contra a Paz Pública é correto afirmar que:  

 

A(   ) a constituição de milícia privada é crime permanente e por esta razão não é exigível  

          estabilidade desta e nem a intenção de agir de forma reiterada 

B(X ) a associação criminosa com participação de adolescente não constitui se como forma 

qualificada 

C(   ) no tipo de apologia de crime o mero elogio a condição pessoal de um autor mesmo  

         fora do contexto do crime já basta para configurar o tipo 

D(   ) paz pública pode ser considerada como o aspecto objetivo de uma ordem pública 

E (   ) que os crimes nesta família elencados devem gerar desestabilização coletiva ou ao menos 

          individual 

 



 

 

5.  (1,0 ponto) O antigo tipo de formação de quadrilha ou bando(art. 288 C.P.B.) ganhou em 

2013 uma nova reestruturação, quando então, novos elementos se incorporaram ao tipo como 

exigência para sua perfectibilzação.   Assinale a opção verdadeira. Faz parte dos elementos do 

tipo penal da Associação Criminosa:  

 

A(   ) Estruturação hierarquizada, com divisão de tarefas entre os seus membros 

B(X ) desejar cometer crimes e nunca contravenções 

C(   ) Possuir ao menos quatro pessoas.  

D(   ) Voltar se à prática de delitos previstos exclusivamente no código penal brasileiro 

E(   ) Possuir ao menos três pessoas podendo ser  uma destas menor  

 

 

Questões Discursivas: (4,0 pontos) 

 

1.( 2,5 pontos) 

 

Descreva o fato contido em um Acórdão estudado na atividade avaliativa GV GO que não 

seja do grupo do qual participou, apontando a comarca de origem, a decisão de segundo grau 

e ao final o seu posicionamento em relação às decisões. 
 

Resposta: O acadêmico deve fazer a narrativa conforme apontado no enunciado. 

 

2 ( 1,5 pontos) 

 

 Valdiberto(28) e mais dois comparsas foram acusados (Art. 288.C.P.B.) de associarem se 

para fins de cometer crimes (assalto à banco Art. 157 C.P.B.). Junto a ele foram presos Zecão(34) 

e Zénelsom (16 anos e doente mental). Valdiberto foi o primeiro a ser preso delatando como 

organizou, com a ajuda dos outros, os dois assaltos cometidos, bem como, disse que o plano 

era realizarem estes dois assaltos e separarem se ao final. 

 Em relação ao enunciado acima responda: 

 

a) (1,0 ponto) Explique como fica a situação de uma associação criminosa em relação à 

presença de Zénelsom como integrante em todas as suas possíveis hipóteses. 

 

Resposta:  

a)O fato de Zénelsom ser menor já faz com que não se possa falar em associação 

criminosa uma vez que o tipo exige três ou mais pessoas, e Zénelsom, como menor e 

doente mental, não pode ser contabilizado para formar a associação.  

 
b) Por outro lado, se houvesse mais participantes, a presença de Zénelsom  

constituiria a forma agravada do tipo pois ele era um mero partícipe. 

 

 



 

b) (0,5 pontos) Justifique, a partir do caso narrado, a situação de a intenção dos membros 

ser de apenas praticar dois assaltos e o final se separarem.  

 

Resposta:  

a)A constituição do tipo em tela exige que o dolo dos associados seja de 

permanecerem permanentemente de forma estável juntos após associados, 

praticando reiteradamente atos criminosos em cadeia homogenia ou 

heterogenia.  No caso proposto trata se apenas de concurso de agentes para 

praticar assaltos, que irá agravar a pena, mas não constituindo o tipo penal de 

associação criminosa. 

 

 

 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL II      Data: 26/09/17 
 Professor(a): Douglas Medeiros dos Santos Turma: 5º P  

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

1. (1,0) O Código de Processo Civil, nos indica a reconhecer a existência de Sujeitos do Processo. 

Quanto às Partes, é fundamental analisarmos o que entende se por Capacidade Processual, no 

sentido de se resguardar as regularidades dos polos ativo e passivo de determinada lide. Analise os 

seguintes itens e assinale a alternativa correta: 

I – O relativamente incapaz será assistido, o absolutamente incapaz será representado e ao réu 

preso revel será nomeado curador especial. 

II – Têm capacidade processual as pessoas naturais e as pessoas jurídicas, por conseguinte, a 

ausência de personalidade obsta o direito de agir de entes despersonalizados como o espólio, que 

deve ser representado judicialmente na pessoa do inventariante. 

III – Casados sob o regime da comunhão parcial ou universal de bens, o cônjuge necessitará do 

consentimento do outro para propor ação a respeito da propriedade de um imóvel, quando negado 

esse consentimento, ainda assim tal ação poderá ser processada. 

IV – Quando a algum órgão público for permitido gozar de personalidade judiciária, este poderá 

demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais e patrimoniais, como se 

personalidade tivesse. 

a) II e III estão corretas. 

b) II e IV estão corretas. 

c) I e III estão corretas. 

d) II está correta.  

 

2. (1,0) O Código de Processo Civil estabeleceu maneiras de punir as partes quando estas 

procederem com comportamentos impróprios ante ao processo e quando estejam em desacordo 

com os princípios da boa fé e da lealdade processual, entre outros. Responda, objetivamente, quais 

são essas modalidades de punição? Diferencie seu modo e parâmetros de incidência, bem como a 

destinação do saldo dessas punições.  



 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. (1,0) Em determinadas lides, pode ser que ocorra de alguma das partes lançarem dúvidas sobre 

o dever de imparcialidade do juiz, seja por razões objetivas ou mesmo por caracteres da vida 

privada desse sujeito processual. Em relação a eventual constatação de parcialidade do magistrado 

é correto afirmar que: 

a) Identificada a suspeição do juiz, mesmo que que a parte não formule a alegação em quinze dias, 

por ser matéria de ordem pública, a suspeição ainda poderá ser discutida posteriormente, inclusive 

por meio de ação de rescisória. 

b)  Se o cliente da tia advogada do juiz for parte no processo, não será este juiz impedido de julgar 

a lide. 

c) O impedimento indica a parcialidade a partir da análise objetiva dos autos em relação ao sujeito 

processual, pelo que é matéria sujeita à preclusão e posteriormente pode motivar o protocolo de 

uma ação rescisória. 

d) O prazo para a parte alegar impedimento ou suspeição é de quinze dias, a contar do 

conhecimento do fato, caso em que, perdido o prazo pela parte interessada na alegação, somente 

em relação a uma é que ocorrerá preclusão.  

 

4. (1,0) A rigor, conforme o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil, quanto à elaboração 

dos Fatos, Fundamentos Jurídicos e Pedidos, como requisitos da Petição Inicial, o autor deve 

observar algumas formalidades. Nesse sentido, responda objetivamente, O que se entende por 

causa de pedir próxima e remota e quando o autor poderá formular pedido genérico? Dê um 

exemplo.  



 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. (1,0) Em alguns processos, comumente, podemos observar a pluralidade de partes nos polos 

passivo, ativo ou em ambos, desde que, sejam respeitados alguns requisitos legais. Analise os 

seguintes itens e assinale a alternativa correta:  

I  Aos litisconsortes terão prazos contados em dobro para as suas manifestações, desde que 

tenham constituído distintos procuradores de distintos escritórios de advocacia e tratar se de um 

processo em autos físicos. 

II  Quanto à uniformidade da decisão, o litisconsórcio será simples quando a decisão proferida no 

mesmo processo poder ser a mesma ou não para cada um dos litisconsortes, e será unitário quando 

a decisão será necessariamente idêntica para estes. 

III  O litisconsórcio facultativo, quanto ao número de litigantes, deverá ser limitado pelo juiz, pelo 

simples motivo de haver diversos litisconsortes em um, outro ou em ambos os polos. 

IV  Quanto ao momento de formação, o litisconsórcio ulterior/incidental poderá ser formado 

havendo conexão entre duas ou mais ações, entende se por conexas ações que lhes sejam comuns 

o mesmo pedido. 

a) I e III estão corretas. 

b) I e II estão corretas. 

c) I, II e IV estão corretas. 

d) II e III estão corretas. 



 

6. (1,0) Quando da elaboração da Petição Inicial, pode ser que o autor, por descuido, cometa 

algumas irregularidades. Diferencie essas irregularidades e responda: em quais circunstancias a 

Petição Inicial será sujeita a emenda ou indeferida? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. (1,0) Nas relações processuais regidas pela dinâmica do vigente Código de Processo Civil é legal a 

possibilidade de que um interveniente, que a princípio não tem nenhum interesse direto no 

resultado da lide, participar, mesmo que de maneira discreta, desta relação processual. Analise os 

seguintes itens e assinale a alternativa correta:  

I – Aos processos de competência dos juizados especiais não se admite nenhuma modalidade de 

intervenção de terceiros. 

II – Nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, excepcionalmente, admite se 

intervenção de terceiros, no entanto, o interveniente não poderá recorrer de decisões 

irrestritamente e poderá opor embargos de declaração. 

III – O denunciado poderá denunciar sucessivamente uma única vez qualquer antecessor seu na 

cadeia dominial, quaisquer outros responsáveis por ressarcir o eventual prejuízo devem ser 

acionados mediante ação de regresso. 

IV – A assistência simples ocorre quando o interveniente funciona como mero auxiliar da parte 

assistida, já na assistência litisconsorcial, o interveniente funcionará como substituto processual. 

a) Apenas II está correta. 

b) III e IV estão corretas. 



 

c) I, III e IV estão corretas. 

d) I e II estão corretas. 

 

8. (1,0) Objetivamente, aponte, em quais hipóteses o juiz estará autorizado a julgar liminarmente 

improcedente o pedido? Dê um exemplo. É correto afirmar que o juiz liminarmente possa julgar a 

procedência do pedido? Por que? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



Padrão de Respostas Esperadas – N1.

1. (1,0) CORRETA: c

2. (1,0) Essas modalidades de punição são as chamadas Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça e a Multa 

por Litigância de Má-Fé.

A Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça poderá se dar no importe de até 20% do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta, é cumulável, e tem como destino o fundo para a modernização do Poder Judiciário. 

A Multa por Litigância de Má-Fé poderá se dar num importe superior a um por cento e inferior a dez por cento do 

valor corrigido da causa, não é cumulável, e tem como destino a parte contrária prejudicada pela Litigância de Má-Fé.

3. (1,0) CORRETA: d

4. (1,0) Entende-se por causa de pedir próxima os próprios fatos, aquilo que faticamente ocorreu com o autor e por 

causa de pedir remota os fundamentos jurídicos do pedido, o enquadramento jurídico dos fatos.

Em que pese a regra de que o pedido deve ser certo e determinado, excepcionalmente, o autor estará autorizado a 

formular pedido genérico quando, por exemplo, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do 

ato ou do fato, como no caso em que um motorista alcoolizado atropela um pedestre e este ainda não possui 

exatamente a noção do prejuízo sofrido antes do final de seu tratamento médico-hospitalar.

5. (1,0) CORRETA: b

6. (1,0) Das eventuais irregularidades cometidas pelo autor, quando da elaboração da Petição Inicial estas se 

diferenciam entre Irregularidades Sanáveis e Irregularidades Insanáveis.

A Petição Inicial estará sujeita a Emenda sempre que identificada uma Irregularidade Sanável, como quando o autor 

deixa de observar algum requisito da Petição Inicial (art. 319, CPC). E será de plano indeferida caso contenha alguma 

Irregularidade Insanável, como quando for a Petição Inicial considerada Inepta (art. 330, CPC).

7. (1,0) CORRETA: a

8. (1,0) O juiz estará autorizado a julgar liminarmente improcedente o pedido nas causas que dispensem a fase 

instrutória, isto é, que verse exclusivamente sobre questão de direito, independentemente da citação do réu, como 

por exemplo, quando o pedido do autor contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de Recursos Repetitivos.



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL PENAL II      Data: 22/09/17 
 Professor(a): Talita Neri Turma: 5.º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Obs: a prova é individual, sendo permita a consulta apenas ao Vade Mecum. As questões discursivas devem ser 
respondidas no espaço (linhas) delimitado para cada questão. 

 
 

1) (1,0 ponto) Em matéria de Ação Penal, suponha que Paulo, de 23 anos, tenha praticado um 

delito de furto contra João, seu irmão gêmeo. Diante disso, considerando que existem provas 
da ocorrência do crime, responda de maneira fundamentada se na presente situação poderia o 
Ministério Público oferecer denúncia sem a representação de João.  
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
2) (1,0 ponto) Ainda no que concerne à Ação Penal, considere as seguintes situações 
hipotéticas e responda de maneira fundamentada as questões a seguir. 
 
a) (0,5 ponto) Considere a hipótese de ter ocorrido o falecimento do querelante durante o 
andamento de ação penal privada, antes da sentença. De acordo com o Código de Processo 
Penal a sucessão processual é possível, podendo prosseguir na ação o cônjuge, ascendente, 
descendente ou irmão. Nesse sentido, explique qual é a consequência do não comparecimento 
em juízo, para prosseguir no processo de qualquer das pessoas referidas no art. 31 do Código 
de Processo Penal. Fundamente sua resposta. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
b) (0,5 ponto) Tome como exemplo um crime de roubo. Recebido o inquérito policial, abrem-se 
três alternativas para o Ministério Público: ou oferta a denúncia, ou pede arquivamento ou 
requer a devolução dos autos à delegacia de polícia para novas diligências. Ora, se passado o 
prazo legal de 5 dias, estando preso o indiciado e 15 dias estando solto, nenhuma dessas 



 

alternativas for adotada pelo promotor de justiça, está configurada sua inércia. De acordo com 
a situação hipotética, supondo que o Ministério Público tenha permanecido inerte em cumprir o 
seu papel, indique qual a providência pode ser tomada pela vítima, informando ainda o prazo 
de que ela dispõe para tanto. Fundamente sua resposta. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
3) (1,0 ponto)  A respeito dos efeitos da sentença penal condenatória na esfera cível, explique 

se existe algum reflexo dos efeitos penais e dos efeitos extrapenais na obrigação de indenizar 
os danos causados pelo agente ao ofendido em razão de um crime.  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
4) (2,0 pontos) Ainda sobre os efeitos de uma sentença penal na esfera cível, analise cada 
uma das situações abaixo. 
 
a) (1,0 ponto) Considere que Marcos é motorista de João e ao dirigir o veículo de seu 
empregador para entrega de encomendas, no horário regular de trabalho, tenha atropelado 
Maria e que esta tenha falecido em decorrência do acidente. Considere, ainda, que Marcos 
tenha sido condenado, por sentença judicial transitada em julgado, pela prática de homicídio 
culposo e o juiz tenha fixado um valor mínimo de indenização. Nessa situação, a ação civil ex 

delicto, de natureza executória, deverá ser movida em face de Marcos ou de João (responsável 
civil por ato de seu empregado)? Explique sua resposta. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

 
 
 
b) (1,0 ponto) De acordo com a situação apresentada, transitada em julgado a sentença 
condenatória, indique quem poderá promover a sua execução no juízo cível, para efeito de 
reparação do dano (fundamente sua resposta). 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
5) (1,0 ponto) No que diz respeito ao tema ação civil ex delicto, considere que Júlio, agindo em 
legítima defesa contra Celso, atinja, por erro na execução (aberratio ictus) Fátima, que estava 

passando pelo local no momento e que não tenha relação com os contendores, causando-lhe 
lesões graves. Nessa situação hipotética, considerando que Julio seja absolvido penalmente, 
explique se no presente caso a absolvição no juízo criminal impediria a propositura de ação 
indenizatória para reparar os danos morais e materiais eventualmente causados a Fátima.  
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6) (1,0 ponto) A respeito da competência jurisdicional, considere a hipótese ocorrida há alguns 

anos, em que integrantes do  “Movimento dos Sem-Terra” tentaram invadir uma propriedade 
rural, localizada no Estado de Minas Gerais, pertencente ao Presidente da República. Nesse 
caso, discorra sobre a possibilidade ou não da fixação da competência da Justiça Federal para 
processo e julgamento do referido crime. 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
7) (1,0 ponto) Com relação à competência no âmbito do direito processual penal, considere 

que tenha ocorrido um crime de homicídio culposo decorrente de acidente automobilístico em 
que acusado e vítima sejam militares. Suponha que eles não se encontram em serviço nem 



 

estejam em local sujeito à administração militar ou atuando em razão da função. Explique qual 
é a justiça competente para processo e julgamento do referido crime. 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Boa Prova! 

  
  

 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL PENAL II      Data: 22/09/17 
 Professor(a): Talita Neri Turma: 5.º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Obs: a prova é individual, sendo permita a consulta apenas ao Vade Mecum. As questões discursivas devem ser 
respondidas no espaço (linhas) delimitado para cada questão. 

 
 
 

1) (1,0 ponto) Em matéria de Ação Penal, suponha que Paulo, de 23 anos, tenha praticado um 
delito de furto contra João, seu irmão gêmeo. Diante disso, considerando que existem provas 
da ocorrência do crime, responda de maneira fundamentada se na presente situação poderia o 
Ministério Público oferecer denúncia sem a representação de João.  
 
Padrão de resposta: Por força do que dispõe o art. 182, II, do CP, o crime de furto, nesse 
caso, é de ação penal pública condicionada. Então, é condição de procedibilidade para o 
oferecimento da denúncia que o ofendido, no caso João, ofereça a devida 
representação.  

 
2) (1,0 ponto) Ainda no que concerne à Ação Penal, considere as seguintes situações 
hipotéticas e responda de maneira fundamentada as questões a seguir. 
 
 
2.1) Considere a hipótese de ter ocorrido o falecimento do querelante durante o andamento de 
ação penal privada, antes da sentença. De acordo com o Código de Processo Penal a 
sucessão processual é possível, podendo prosseguir na ação o cônjuge, ascendente, 
descendente ou irmão. Nesse sentido, explique qual é a consequência do não comparecimento 
em juízo, para prosseguir no processo de qualquer das pessoas referidas no art.31 do Código 
de Processo Penal. Fundamente sua resposta. 
 
Padrão de resposta: De acordo com o art. 60, II do CPP ocorrerá a perempção caso 
nenhuma das pessoas a quem cabe a sucessão do ofendido compareça dentro do prazo 
de 60 dias. Assim, falecendo o querelante, deverá ocorrer a sucessão, sob pena de 
extinção da punibilidade do querelado. 
  
2.2) Tome como exemplo um crime de roubo. Recebido o inquérito policial, abrem-se três 
alternativas para o Ministério Público: ou oferta a denúncia, ou pede arquivamento ou requer a 
devolução dos autos à delegacia de polícia para novas diligências. Ora, se passado o prazo 
legal de 5 dias, estando preso o indiciado e 15 dias estando solto, nenhuma dessas 
alternativas for adotada pelo promotor de justiça, está configurada sua inércia. De acordo com 
a situação hipotética, supondo que o Ministério Público tenha permanecido inerte em cumprir o 
seu papel, indique qual a providência pode ser tomada pela vítima, informando ainda o prazo 
de que ela dispõe para tanto. Fundamente sua resposta. 
 
 



 

Padrão de resposta: A vítima poderá oferecer a queixa subsidiária (ingressar com ação 
penal subsidiária da pública), nos termos do art. 29 do CPP, gozando do prazo de seis 
meses, iniciados, contudo, do encerramento do prazo de que o MP dispunha para atuar 
(5 ou 15 dias) conforme art. 38, CPP. 
 
3 (1,0 ponto)  A respeito dos efeitos da sentença penal condenatória na esfera cível, explique 
se existe algum reflexo dos efeitos penais e dos efeitos extrapenais na obrigação de indenizar 
os danos causados pelo agente ao ofendido em razão de um crime.  

 
Padrão de resposta: Existe reflexo apenas do efeito extrapenal genérico, previsto no art. 
91, I do CP (tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime) tendo em 
vista que a sentença penal condenatória torna certa a obrigação de reparar o dano 
causado pelo crime. 
 
4 (2,0 pontos) Ainda sobre os efeitos de uma sentença penal na esfera cível, analise cada uma 
das situações abaixo. 
 
a) Considere que Marcos é motorista de João e ao dirigir o veículo de seu empregador para 
entrega de encomendas, no horário regular de trabalho, tenha atropelado Maria e que esta 
tenha falecido em decorrência do acidente. Considere, ainda, que Marcos tenha sido 
condenado, por sentença judicial transitada em julgado, pela prática de homicídio culposo e o 
juiz tenha fixado um valor mínimo de indenização. Nessa situação, a ação civil ex delicto, de 
natureza executória, deverá ser movida em face de Marcos ou de João (responsável civil por 
ato de seu empregado)? Explique sua resposta. 
 
Padrão de resposta: Não há qualquer reflexo da sentença penal condenatória como fator 
vinculante da obrigação de indenizar sobre aquele que, embora responsável civil, não 
tenha sido réu no processo criminal. Dessa forma, a sentença penal condenatória não 
constitui título executivo contra o responsável civil pelos danos decorrentes do ilícito, 
que não fez parte da relação jurídico-processual, podendo apenas ser ajuizada contra ele 
ação civil ex delicto de conhecimento. A ação civil ex delicto, de natureza executória não 
poderá ser movida em face de João, apenas em face de Marcos. 
 
b) De acordo com a situação apresentada, transitada em julgado a sentença condenatória, 
indique quem poderá promover a sua execução no juízo cível, para efeito de reparação do 
dano (fundamente sua resposta). 
 
Padrão resposta: Nos termos do art. 63 do CPP, Transitada em julgado a sentença 
condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da 
reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. De acordo 
com a situação apresentada, para efeito de reparação do dano decorrente do crime de 
homicídio culposo de Maria, poderão promover a execução no juízo cível os seus 
herdeiros. 
 
5) (1,0 ponto) No que diz respeito ao tema ação civil ex delicto, considere que Júlio, agindo em 
legítima defesa contra Celso, atinja, por erro na execução (aberratio ictus) Fátima, que estava 

passando pelo local no momento e que não tenha relação com os contendores, causando-lhe 
lesões graves. Nessa situação hipotética, considerando que Julio seja absolvido penalmente, 
explique se no presente caso a absolvição no juízo criminal impediria a propositura de ação 
indenizatória para reparar os danos morais e materiais eventualmente causados a Fátima.  
 
 



 

Resposta padrão: Nessa situação hipotética, ainda que Julio seja absolvido penalmente, 
haverá o dever de reparar os danos materiais e morais causados a Fátima, com o direito 
de regresso em face de Celso. Como regra, as absolvições criminais por legítima defesa 
fazem coisa julgada no cível nos termos do art. 65 do CPP. No entanto, na hipótese de 
configurar legítima defesa com erro na execução, como no caso proposto, não faz coisa 
julgada no cível.  
 

6) (1,0 ponto) A respeito da competência jurisdicional, considere a hipótese ocorrida há alguns 
anos, em que integrantes do  “Movimento dos Sem-Terra” tentaram invadir uma propriedade 
rural, localizada no Estado de Minas Gerais, pertencente ao Presidente da República. Nesse 
caso, discorra sobre a possibilidade ou não da fixação da competência da Justiça Federal para 
processo e julgamento do referido crime. 
 
Resposta padrão: Não é possível a fixação da competência da Justiça Federal, pois não 
se trata o bem em questão de patrimônio da União, mas sim de propriedade particular do 
Chefe do Executivo, não atraindo a competência da União nos termos do art. 109, IV da 
CF, não se enquadrando, portanto na previsão constitucional. Exemplo retirado da 
doutrina de Norberto Avena (2014, p. 679) 
 
7) (1,0 ponto) Com relação à competência no âmbito do direito processual penal, considere que 
tenha ocorrido um crime de homicídio culposo decorrente de acidente automobilístico em que 
acusado e vítima sejam militares, ainda que não se encontrem em serviço nem estejam em 
local sujeito à administração militar ou atuando em razão da função. Explique qual é a justiça 
competente para processo e julgamento do referido crime. 
 
Padrão resposta: Compete à justiça Comum Estadual, pois os militares não estavam em 
situação de atividade e nos termos na súmula 06 do STJ, “Compete à Justiça Comum 
Estadual processar e julgar delito decorrente de acidente de transito envolvendo viatura 
de Polícia Militar, salvo se autor e vítima forem policiais militares em situação de 
atividade”. 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
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Questões:  
 
 
INSTRUÇÕES: 
- É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de 
qualquer outra espécie de material auxiliar.  
- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. 
Questões respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 
 

Questão 01 (1,0 ponto) À vista de todos e sem o emprego de qualquer tipo de violência, o 

pequeno agricultor Joventino adentra terreno vazio, constrói ali sua moradia e uma pequena 

horta para seu sustento, mesmo sabendo que o terreno é de propriedade de terceiros. Sem ser 

incomodado, exerce posse mansa e pacífica por 2 (dois) anos, quando é expulso por um grupo 

armado comandado por Clodoaldo, proprietário do terreno, que só tomou conhecimento da 

presença de Joventino no imóvel no dia anterior à retomada. Diante do exposto, assinale a 

afirmativa correta. 

 

a. Clodoaldo tem o direito de retomar a posse do bem mediante o uso da força com base 

no desforço imediato, eis que agiu imediatamente após a ciência do ocorrido. 

b. Na condição de possuidor de boa-fé, Joventino tem direito aos frutos e ao ressarcimento 

das benfeitorias realizadas durante o período de exercício da posse. 

c. Como não houve emprego de violência, Joventino não pode ser considerado 

esbulhador. 

d. Tendo em vista a ocorrência do esbulho, Joventino não deve e não pode ajuizar uma 

ação possessória contra Clodoaldo, no intuito de recuperar a posse que exercia. 

e. Tendo em vista a ocorrência do esbulho, Joventino deve ajuizar uma ação possessória 

contra Clodoaldo, no intuito de recuperar a posse que exercia. 

 

Questão 02 (1,0 ponto) Mediante o emprego de violência, Mélvio esbulhou a posse da 

Fazenda Vila Feliz. A vítima do esbulho, Cassandra, ajuizou ação de reintegração de 

posse em face de Mélvio após um ano e meio, o que impediu a concessão de medida 



 

liminar em seu favor. Passados dois anos desde a invasão, Mélvio teve que trocar o 

telhado da casa situada na fazenda, pois estava danificado. Passados cinco anos desde a 

referida obra, a ação de reintegração de posse transitou em julgado e, na ocasião, o 

telhado colocado por Mélvio já se encontrava severamente danificado. Diante de sua 

derrota, Mélvio argumentou que faria jus ao direito de retenção pelas benfeitorias erigidas, 

exigindo que Cassandra o reembolsasse. A respeito do pleito de Mélvio, assinale a 

afirmativa correta. 

 

a. Mélvio não faz jus ao direito de retenção por benfeitorias, pois sua posse é de má-fé e 

as benfeitorias, ainda que necessárias, não devem ser indenizadas, porque não mais 

existiam quando a ação de reintegração de posse transitou em julgado. 

b. Mélvio é possuidor de boa-fé, fazendo jus ao direito de retenção por benfeitorias e 

devendo ser indenizado por Cassandra com base no valor delas. 

c. Mélvio é possuidor de má-fé, não fazendo jus ao direito de retenção por benfeitorias, 

mas deve ser indenizado por Cassandra com base no valor delas. 

d. Mélvio é possuidor de má-fé, fazendo jus ao direito de retenção por benfeitorias e 

devendo ser indenizado pelo valor atual delas. 

 

Questão 03 (1,0 ponto) Analisando as proposições, pode-se afirmar:  

 

I. A posse somente pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu 

representante. 

II. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 

dos poderes inerentes à propriedade. 

III. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a 

ambos, devendo ser considerado o seu estado civil. 

IV. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em 

altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a 

atividades que sejam realizadas, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que não 

tenha ele interesse legítimo em impedi-las. 

  

a. Somente as proposições I e II estão corretas.  
b. Somente as proposições II e IV estão corretas.  
c. Somente as proposições III e IV estão corretas. 
d. Somente as proposições I e III estão corretas.  



 

Questão 04 (2,0 pontos) Com a ajuda de homens armados, Francisco invade determinada 

fazenda e expulsa dali os funcionários de Gabriel, dono da propriedade. Uma vez na posse 

do imóvel, Francisco decide dar continuidade às atividades agrícolas que vinham sendo ali 

desenvolvidas (plantio de soja e de feijão). Três anos após a invasão, Gabriel consegue, 

pela via judicial, ser reintegrado na posse da fazenda. 

 

Pergunta-se: Quanto aos frutos colhidos por Francisco durante o período em que 

permaneceu na posse da fazenda, deverá ele ressarcir Gabriel dos frutos colhidos e 

percebidos? (0,5 ponto) Caberá a Gabriel indenizar Francisco por algo durante estes três 

anos de invasão? (1,5 pontos) Explique fundamentando. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Questão 5 (1,0 ponto) Sobre os princípios que regem o registro de imóveis, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:  

 

I. Os fatos e atos que constam do registro se presume sejam do conhecimento geral.  
II. Aquilo que não consta no registro se presume que seja conhecido apenas das partes.  
III. Se presume pertencer a titularidade do direito real à pessoa em cujo nome se encontra o 

registro.  



 

IV. Os adquirentes e transmitentes não estão vinculados uns aos outros, se há um vício no 
meio da cadeia dominial ele não contamina todos os seguintes, pois o registro é casual.  

a. II e IV estão incorretas 
b. I está incorreta, II e III estão corretas. 
c. I e III estão incorretas. 
d. II e IV estão incorretas. 
e. I, II estão corretas e IV está errada. 

 

 

Questão 6 – (2,0 pontos) Buscando compreender a questão do registro, analise a hipótese a 

seguir - João vendeu seu imóvel ontem para Chico. Antes que Chico registrasse o título João 

vendeu o mesmo imóvel novamente a Manuel. Segundo a legislação vigente quem teria direito 

efetivo sobre o imóvel? E como solucionaria o problema frente ao outro? Explique 

fundamentando. (1,0 ponto para cada questionamento)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Questões:  
 
 
INSTRUÇÕES: 
- É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de 
qualquer outra espécie de material auxiliar.  
- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. 
Questões respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 
 

Questão 01 (1,0 ponto) À vista de todos e sem o emprego de qualquer tipo de violência, o 

pequeno agricultor Joventino adentra terreno vazio, constrói ali sua moradia e uma pequena 

horta para seu sustento, mesmo sabendo que o terreno é de propriedade de terceiros. Sem ser 

incomodado, exerce posse mansa e pacífica por 2 (dois) anos, quando é expulso por um grupo 

armado comandado por Clodoaldo, proprietário do terreno, que só tomou conhecimento da 

presença de Joventino no imóvel no dia anterior à retomada. Diante do exposto, assinale a 

afirmativa correta. 

 

a. Clodoaldo tem o direito de retomar a posse do bem mediante o uso da força com base 

no desforço imediato, eis que agiu imediatamente após a ciência do ocorrido. 

b. Na condição de possuidor de boa-fé, Joventino tem direito aos frutos e ao ressarcimento 

das benfeitorias realizadas durante o período de exercício da posse. 

c. Como não houve emprego de violência, Joventino não pode ser considerado 

esbulhador. 

d. Tendo em vista a ocorrência do esbulho, Joventino não deve e não pode ajuizar uma 

ação possessória contra Clodoaldo, no intuito de recuperar a posse que exercia. 

e. Tendo em vista a ocorrência do esbulho, Joventino deve ajuizar uma ação 

possessória contra Clodoaldo, no intuito de recuperar a posse que exercia. 

 

Questão 02 (1,0 ponto) Mediante o emprego de violência, Mélvio esbulhou a posse da 

Fazenda Vila Feliz. A vítima do esbulho, Cassandra, ajuizou ação de reintegração de 

posse em face de Mélvio após um ano e meio, o que impediu a concessão de medida 



 

liminar em seu favor. Passados dois anos desde a invasão, Mélvio teve que trocar o 

telhado da casa situada na fazenda, pois estava danificado. Passados cinco anos desde a 

referida obra, a ação de reintegração de posse transitou em julgado e, na ocasião, o 

telhado colocado por Mélvio já se encontrava severamente danificado. Diante de sua 

derrota, Mélvio argumentou que faria jus ao direito de retenção pelas benfeitorias erigidas, 

exigindo que Cassandra o reembolsasse. A respeito do pleito de Mélvio, assinale a 

afirmativa correta. 

 

a. Mélvio não faz jus ao direito de retenção por benfeitorias, pois sua posse é de má-

fé e as benfeitorias, ainda que necessárias, não devem ser indenizadas, porque 

não mais existiam quando a ação de reintegração de posse transitou em julgado. 

b. Mélvio é possuidor de boa-fé, fazendo jus ao direito de retenção por benfeitorias e 

devendo ser indenizado por Cassandra com base no valor delas. 

c. Mélvio é possuidor de má-fé, não fazendo jus ao direito de retenção por benfeitorias, 

mas deve ser indenizado por Cassandra com base no valor delas. 

d. Mélvio é possuidor de má-fé, fazendo jus ao direito de retenção por benfeitorias e 

devendo ser indenizado pelo valor atual delas. 

 

Questão 03 (1,0 ponto) Analisando as proposições, pode-se afirmar:  

 

I. A posse somente pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu 

representante. 

II. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 

dos poderes inerentes à propriedade. 

III. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a 

ambos, devendo ser considerado o seu estado civil. 

IV. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em 

altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a 

atividades que sejam realizadas, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que não 

tenha ele interesse legítimo em impedi-las. 

  

a. Somente as proposições I e II estão corretas.  

b. Somente as proposições II e IV estão corretas.  

c. Somente as proposições III e IV estão corretas. 

d. Somente as proposições I e III estão corretas.  



 

 

Questão 04 (2,0 pontos) Com a ajuda de homens armados, Francisco invade determinada 

fazenda e expulsa dali os funcionários de Gabriel, dono da propriedade. Uma vez na posse 

do imóvel, Francisco decide dar continuidade às atividades agrícolas que vinham sendo ali 

desenvolvidas (plantio de soja e de feijão). Três anos após a invasão, Gabriel consegue, 

pela via judicial, ser reintegrado na posse da fazenda. 

 

Pergunta-se: Quanto aos frutos colhidos por Francisco durante o período em que 

permaneceu na posse da fazenda, deverá ele ressarcir Gabriel dos frutos colhidos e 

percebidos? Caberá a Gabriel indenizar Francisco por algo durante estes três anos de 

invasão? Explique fundamentando. 

Francisco deve restituir a Gabriel todos os frutos colhidos e percebidos, mas tem direito 

de ser ressarcido pelas despesas de produção e custeio. 

 

Questão 5 (1,0 ponto) Sobre os princípios que regem o registro de imóveis, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:  

 

a. Os fatos e atos que constam do registro se presume sejam do conhecimento geral. CERTO 

b. Aquilo que não consta no registro se presume que seja conhecido apenas das partes. 

CERTO 

c. Se presume pertencer a titularidade do direito real à pessoa em cujo nome se encontra o 

registro. CERTO 

d. Os adquirentes e transmitentes não estão vinculados uns aos outros, se há um vício no 

meio da cadeia dominial ele não contamina todos os seguintes, pois o registro é casual. 

FALSO 

a. II e IV estão incorretas 

b. I está incorreta, II e III estão corretas. 

c. I e III estão incorretas. 

d. II e IV estão incorretas. 

e. I, II estão corretas e IV está errada. 

 

Questão 6 – (2,0 pontos) Buscando compreender a questão do registro, analise a hipótese a 

seguir - João vendeu seu imóvel ontem para Chico. Antes que Chico registrasse o título João 

vendeu o mesmo imóvel novamente a Manuel. Segundo a legislação vigente quem teria direito 



 

efetivo sobre o imóvel? E como solucionaria o problema frente ao outro? Explique 

fundamentando. (1,0 ponto para cada questionamento)  

Resposta: Com relação ao primeiro questionamento seria quem primeiro registrasse o 

respectivo imóvel, pois o que transfere a propriedade imóvel é o registro e não a 

escritura. Desta forma, independentemente de Chico ou Manuel, quem registrasse 

primeiro daria ao outro a possibilidade de requerer judicialmente o ressarcimento devido 

ao direito de crédito comprovado com a aquisição do imóvel contra João. 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
I – INSTRUÇÕES: 

- É permitida a consulta à legislação “seca” (sem anotações ou comentários). 

- Responda às questões utilizando apenas caneta azul ou preta. Questões respondidas a lápis no espaço 

destinado às respostas não serão consideradas e nem pontuadas, ainda que se passe caneta por cima. O uso de 

lápis só está autorizado nos campos de rascunho. 

- Responda às questões na mesma ordem em que são propostas. Respostas fora da ordem de enumeração 

proposta não serão consideradas nem pontuadas. 

- A simples transcrição do conteúdo de artigos de lei não pontua, bem como se a explicação não decorrer 

logicamente da resposta. 

- Não destaque ou solte as folhas deste caderno de prova, pois tal ação resultará em atribuição de nota 0 (zero). 

- Não é permitido ao (à) aluno (a), durante a avaliação, ter acesso ou utilizar qualquer aparelho eletrônico, 

inclusive telefone celular. O aluno que for surpreendido utilizando esse tipo de aparelho será retirado da sala em 

que se realiza a avaliação e as questões de sua prova não serão pontuadas. 

 

1ª questão (2,0 pontos): Rodrigo Vieira dos Santos Fabricação de Pães e Doces teve faturamento bruto de R$ 

298.769,45 (duzentos e noventa e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) no 

ano de 2016. Atualmente, figura no polo passivo de execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor 

por Moinho Pacífico Indústria e Comércio Ltda. Em tal processo, a sociedade empresária credora pediu penhora 

de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira do devedor, nos termos do art. 854 do CPC. O juiz da 

execução deferiu o pedido, mas a busca foi feita apenas em contas vinculadas ao CNPJ do devedor. A credora, 

então, solicitou que também fosse feita a busca de valores porventura existente em contas vinculadas ao CPF de 

Rodrigo Vieira dos Santos. Diante dessa situação hipotética, responda: 

a) É possível a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira vinculados ao CPF de Rodrigo 

Vieira dos Santos? (0,5 ponto) Explique sua resposta (1,0 ponto). 

b) Que elemento está faltando no nome empresarial “Rodrigo Vieira dos Santos Fabricação de Pães e 

Doces”? (0,5 ponto). 
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2ª questão (2,0 pontos): A Livraria Todos Irmãos Ltda. é sociedade empresária formada pelos sócios Elizabeth 

Maria Koop, Berdina Maria Koop e Clovis Mário Koop. Desde sua constituição, o capital social foi todo 

integralizado e a administração social sempre foi exercida exclusivamente pela sócia Elizabeth. Em 20 de 

setembro de 2017, Elizabeth foi interditada e declarada absolutamente incapaz. Diante dessa situação hipotética, 

responda: 

a) Elizabeth poderá continuar como sócia da Livraria Todos Irmãos Ltda., ou deverá ser excluída da 

sociedade? (0,25 pontos) Em caso positivo, explique em que circunstâncias a sócia incapaz poderá ser 

mantida na sociedade. Em caso negativo, informe qual procedimento deverá ser tomado para exclusão da 

sócia incapaz (1,0 ponto). Em qualquer caso, indique o fundamento legal de sua resposta (0,5 ponto). 

b) Qual é a espécie de nome empresarial da sociedade empresária Livraria Todos Irmãos Ltda.? (0,25 

pontos). 
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3ª questão (2,5 pontos): Joy Sushi Restaurante Ltda. é sociedade empresária constituída há mais de 20 anos 

com sede na cidade de Catanduva (SP), a qual possui cerca de 100 mil habitantes. Desde sua constituição, a Joy 

Sushi Restaurante Ltda. constituiu estabelecimento empresarial intitulado “Joy Sushi Restaurante”. Também 

desde o começo de suas atividades, a Joy Sushi Restaurante Ltda. oferece a seus clientes serviço de entrega de 

refeições que pode ser contratado por telefone e pela internet. Há cerca de 1 ano, outra sociedade empresária, 

denominada Flor de Lótus Restaurante Ltda., montou na mesma cidade um restaurante que recebeu título de 

estabelecimento “Joy Food Japan”. Em razão disso, a Joy Sushi Restaurante Ltda. encaminhou notificação 

extrajudicial à Flor de Lótus Restaurante Ltda. para que, no prazo de 30 dias, se abstivesse de utilizar, em seu 

estabelecimento empresarial, a expressão “Joy” ou outra semelhante que pudesse confundir a clientela. Como a 

Flor de Lótus Restaurante Ltda. ficou inerte, a Joy Sushi Restaurante Ltda. promoveu, em desfavor daquela, ação 

ordinária em que requereu que a sociedade ré fosse obrigada a não mais utilizar a expressão “Joy” em seu 

estabelecimento e fosse condenada ao pagamento de indenização por danos. A Flor de Lótus Restaurante Ltda., 

por sua vez, alegou em contestação que sequer tinha conhecimento da existência da autora, até ser por ela 

notificada e que a autora sequer possui registro de marca, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

INPI. Diante dessa situação hipotética e com base no Código Civil, responda: 

a) Qual a definição legal de estabelecimento empresarial (0,5 ponto)? Dê o fundamento legal de sua 

resposta (0,25 ponto). 

b) Imaginando ser você o juiz da causa acima descrita, defina sua decisão (0,25 pontos) explicando porque 

a Flor de Lótus Restaurante Ltda. pode ou não manter o título de estabelecimento “Joy Food Japan” (0,5 

ponto). 

c) Supondo que a Joy Sushi Restaurante Ltda. venha a constituir um estabelecimento filial na cidade de 

Catalão (GO), quais providências deverá tomar no que diz respeito ao registro de empresa (0,5 ponto)? 

Dê o fundamento legal de sua resposta (0,5 ponto).  

 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 



 

 
_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

RASCUNHO 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 



 

4ª questão (1,5 pontos): Célia Gonzalez Fernandez e Miguel Kodja Neto pretendem constituir uma sociedade 

limitada que terá como objeto atividade de prestação de serviços de cerimonial e registro audiovisual de 

formaturas. Os sócios projetam que, no primeiro ano de funcionamento, a sociedade empresária a ser constituída 

deverá ter faturamento bruto de cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), uma vez que pretendem atuar em 

todo o território brasileiro e oferecer a contratação de seus serviços pela internet. Diante dessa situação hipotética,  

a) Sugira o nome empresarial que a nova sociedade limitada acima descrita poderá utilizar (0,5 ponto). 

b) Informe qual a espécie de nome empresarial por você sugerida (0,5 ponto) 

c) Que providência a nova sociedade deverá tomar se quiser ter uso exclusivo de seu nome empresarial em 

todo o território brasileiro (0,5 ponto) 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 
8,0 

pontos 

Disciplina: Direito Empresarial I Data: 21/9/17 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 6º Per. A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
I – INSTRUÇÕES: 

- É permitida a consulta à legislação “seca” (sem anotações ou comentários). 

- Responda às questões utilizando apenas caneta azul ou preta. Questões respondidas a lápis no espaço 

destinado às respostas não serão consideradas e nem pontuadas, ainda que se passe caneta por cima. O uso de 

lápis só está autorizado nos campos de rascunho. 

- Responda às questões na mesma ordem em que são propostas. Respostas fora da ordem de enumeração 

proposta não serão consideradas nem pontuadas. 

- A simples transcrição do conteúdo de artigos de lei não pontua, bem como se a explicação não decorrer 

logicamente da resposta. 

- Não destaque ou solte as folhas deste caderno de prova, pois tal ação resultará em atribuição de nota 0 (zero). 

- Não é permitido ao (à) aluno (a), durante a avaliação, ter acesso ou utilizar qualquer aparelho eletrônico, 

inclusive telefone celular. O aluno que for surpreendido utilizando esse tipo de aparelho será retirado da sala em 

que se realiza a avaliação e as questões de sua prova não serão pontuadas. 

 

 

 

1ª questão (2,0 pontos): Rodrigo Vieira dos Santos Fabricação de Pães e Doces teve faturamento bruto de R$ 

298.769,45 (duzentos e noventa e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) no 

ano de 2016. Atualmente, figura no polo passivo de execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor 

por Moinho Pacífico Indústria e Comércio Ltda. Em tal processo, a sociedade empresária credora pediu penhora 

de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira do devedor, nos termos do art. 854 do CPC. O juiz da 

execução deferiu o pedido, mas a busca foi feita apenas em contas vinculadas ao CNPJ do devedor. A credora, 

então, solicitou que também fosse feita a busca de valores porventura existente em contas vinculadas ao CPF de 

Rodrigo Vieira dos Santos. Diante dessa situação hipotética, responda: 

a) É possível a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira vinculados ao CPF de Rodrigo 

Vieira dos Santos? (0,5 ponto) Explique sua resposta (1,0 ponto). 

b) Que elemento está faltando no nome empresarial “Rodrigo Vieira dos Santos Fabricação de Pães e  

c) Doces”? (0,5 ponto). 

 

Respostas esperadas: 

a) Sim, é possível a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira vinculados ao CPF 

de Rodrigo Vieira dos Santos (0,5 ponto). Isso se dá porque, pela análise de seu nome empresarial, 

Rodrigo Vieira dos Santos Fabricação de Pães e Doces é empresário individual e, portanto, pessoa 



 

física. Sendo assim, a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira pode ser feita 

em contas vinculadas tanto ao CNPJ quanto ao CPF de Rodrigo Vieira dos Santos, uma vez que ele 

optou por exercer empresa em nome próprio, sem constituir pessoa jurídica. (1,0 ponto). 

b) Está faltando, ao final do nome empresarial, a expressão “ME” (0,5 ponto), a qual indica tratar-se a 

atividade econômica exercida por Rodrigo Vieira dos Santos uma microempresa, pois possui 

faturamento bruto anual inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), nos termos do art. 

3º, da Lei Complementar 123/2006. 

 

 

 

2ª questão (2,0 pontos): A Livraria Todos Irmãos Ltda. é sociedade empresária formada pelos sócios Elizabeth 

Maria Koop, Berdina Maria Koop e Clovis Mário Koop. Desde sua constituição, o capital social foi todo 

integralizado e a administração social sempre foi exercida exclusivamente pela sócia Elizabeth. Em 20 de 

setembro de 2017, Elizabeth foi interditada e declarada absolutamente incapaz. Diante dessa situação hipotética, 

responda: 

a) Elizabeth poderá continuar como sócia da Livraria Todos Irmãos Ltda., ou deverá ser excluída da 

sociedade? (0,25 pontos) Em caso positivo, explique em que circunstâncias a sócia incapaz poderá ser 

mantida na sociedade. Em caso negativo, informe qual procedimento deverá ser tomado para exclusão da 

sócia incapaz (1,0 ponto). Em qualquer caso, indique o fundamento legal de sua resposta (0,5 ponto). 

b) Qual é a espécie de nome empresarial da sociedade empresária Livraria Todos Irmãos Ltda.? (0,25 

pontos). 

 
Respostas esperadas: 

a) Elizabeth poderá continuar como sócia da Livraria Todos Irmãos Ltda. (0,25 pontos), desde que 

seja devidamente representada, dada a sua incapacidade civil absoluta, e não mais exerça cargo 

de administração social, uma vez que o capital social já está todo integralizado (1,0 ponto), nos 

termos do § 3º, incisos I, II e III, do art. 974, do Código Civil (0,5 ponto). 

b) A espécie de nome empresarial da sociedade empresária Livraria Todos Irmãos Ltda. é 

denominação (0,25 pontos). 

 

 

 

3ª questão (2,5 pontos): Joy Sushi Restaurante Ltda. é sociedade empresária constituída há mais de 20 anos 

com sede na cidade de Catanduva (SP), a qual possui cerca de 100 mil habitantes. Desde sua constituição, a Joy 

Sushi Restaurante Ltda. constituiu estabelecimento empresarial intitulado “Joy Sushi Restaurante”. Também 

desde o começo de suas atividades, a Joy Sushi Restaurante Ltda. oferece a seus clientes serviço de entrega de 

refeições que pode ser contratado por telefone e pela internet. Há cerca de 1 ano, outra sociedade empresária, 

denominada Flor de Lótus Restaurante Ltda., montou na mesma cidade um restaurante que recebeu título de 

estabelecimento “Joy Food Japan”. Em razão disso, a Joy Sushi Restaurante Ltda. encaminhou notificação 

extrajudicial à Flor de Lótus Restaurante Ltda. para que, no prazo de 30 dias, se abstivesse de utilizar, em seu 

estabelecimento empresarial, a expressão “Joy” ou outra semelhante que pudesse confundir a clientela. Como a 

Flor de Lótus Restaurante Ltda. ficou inerte, a Joy Sushi Restaurante Ltda. promoveu, em desfavor daquela, ação 

ordinária em que requereu que a sociedade ré fosse obrigada a não mais utilizar a expressão “Joy” em seu 



 

estabelecimento e fosse condenada ao pagamento de indenização por danos. A Flor de Lótus Restaurante Ltda., 

por sua vez, alegou em contestação que sequer tinha conhecimento da existência da autora, até ser por ela 

notificada e que a autora sequer possui registro de marca, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

INPI. Diante dessa situação hipotética e com base no Código Civil, responda: 

a) Qual a definição legal de estabelecimento empresarial (0,5 ponto)? Dê o fundamento legal de sua 

resposta (0,25 pontos). 

b) Imaginando ser você o juiz da causa acima descrita, defina sua decisão (0,25 pontos) explicando porque 

a Flor de Lótus Restaurante Ltda. pode ou não manter o título de estabelecimento “Joy Food Japan” (0,5 

ponto). 

c) Supondo que a Joy Sushi Restaurante Ltda. venha a constituir um estabelecimento filial na cidade de 

Catalão (GO), quais providências deverá tomar no que diz respeito ao registro de empresa (0,5 ponto)? 

Dê o fundamento legal de sua resposta (0,5 ponto).  

 

Respostas esperadas: 

a) Complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade 

empresária (0,5 ponto), conforme art. 1.142 do Código Civil (0,25 pontos). 

b) Flor de Lótus Restaurante Ltda. não pode manter o título de estabelecimento “Joy Food Japan” 

(0,25 pontos), porque este estabelecimento certamente, pelas informações do enunciado, irá 

concorrer com o estabelecimento intitulado “Joy Sushi Restaurante”, uma vez que ambos atuam 

numa cidade de médio porte, com mesmo ramo de atividade, o que pode causar confusão junto ao 

mercado consumidor, além de o estabelecimento “Joy Sushi Restaurante” ter sido constituído há 

mais de 20 anos, ou seja, bem antes do estabelecimento “Joy Food Japan” (0,5 ponto). 

c) Deverá providenciar o registro da filial no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta 

Comercial) do estado de Goiás (em que se localiza a filial) e averbar a constituição do 

estabelecimento filial no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede (0,5 ponto), 

conforme previsão do art. 969, caput (0,25 pontos) e parágrafo único (0,25 pontos), do Código Civil. 

 

 

 

4ª questão (1,5 pontos): Célia Gonzalez Fernandez e Miguel Kodja Neto pretendem constituir uma sociedade 

limitada que terá como objeto atividade de prestação de serviços de cerimonial e registro audiovisual de 

formaturas. Os sócios projetam que, no primeiro ano de funcionamento, a sociedade empresária a ser constituída 

deverá ter faturamento bruto de cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), uma vez que pretendem atuar em 

todo o território brasileiro e oferecer a contratação de seus serviços pela internet. Diante dessa situação hipotética,  

a) Sugira o nome empresarial que a nova sociedade limitada acima descrita poderá utilizar (0,5 ponto). 

b) Informe qual a espécie de nome empresarial por você sugerida (0,5 ponto) 

c) Que providência a nova sociedade deverá tomar se quiser ter uso exclusivo de seu nome empresarial em 

todo o território brasileiro (0,5 ponto) 

Respostas esperadas: 

a) Firma, com base no nome civil dos sócios, ou denominação, com base em qualquer expressão 

linguística, livremente criado pelo (a) aluno (a), mas informando, ao final, as expressões “Ltda.” 

(indicativa do tipo societário) e “EPP” (indicativa do porte econômico da empresa (0,5 ponto). 



 

b) Firma ou denominação, conforme o nome livremente criado pelo (a) aluno (a) nas condições acima 

descritas (0,5 ponto). 

c) Deverá registrar o nome empresarial no Registro Público de Empresas Mercantis (Juntas 

Comerciais) de todos os estados da Federação (0,5 ponto). 



Curso de DIREITO
Formulário de Prova Valor: 8,0

Disciplina: Direito Penal V Data: 26/09/17
Professor(a): Talita Neri Turma: 6.ºA

Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 

tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 

Obs: A prova é individual, sendo permita a consulta apenas ao Código. Questões respondidas a lápis não 
serão avaliadas e as questões objetivas rasuradas ou com mais de uma resposta serão consideradas 
como erradas. Nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. As 
questões discursivas devem ser respondidas no espaço (linhas) delimitado para cada questão.

1) (1,0 ponto) A noção de crime hediondo pode ser delimitada com a adoção pela legislação 
brasileira do sistema legal, por meio do qual apenas o legislador pode enunciar, de forma 
exaustiva, os crimes que devem ser considerados hediondos. Trata-se de critério de natureza 
formal, assentado na previsão de um rol taxativo de crimes hediondos, a ensejar absoluta 
vinculação da atuação jurisdicional que não defere ao magistrado qualquer margem de 
apreciação acerca da repugnância ou gravidade objetiva da conduta do agente. Nesse sentido, 
com base no estudo da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, considere as proposições abaixo, 
e em seguida assinale a alternativa CORRETA.

I. É considerado hediondo o crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima quando 
praticado contra agente da polícia rodoviária federal, surpreendido ao fazer compras em 
supermercado, mesmo que o crime tenha ocorrido por motivos alheios à função 
desempenhada.

II. Pratica um crime hediondo o agente que realiza um homicídio tentado, não alcançando seu 
intento por circunstâncias alheias a sua vontade, cometido por motivo fútil e mediante recurso 
que tenha impossibilitado a defesa da vítima.

III. É dominante o entendimento no sentido de ser possível o reconhecimento do homicídio 
qualificado-privilegiado, combinando-se os §§ 1.º e 2.º do art. 121 do Código Penal. No 
entanto, diante da inexistência de previsão legal, o homicídio qualificado-privilegiado não 
integra o rol dos denominados crimes hediondos. 

IV.  É considerado hediondo o crime de extorsão quando qualificada pela restrição da liberdade 
da vítima com resultado morte, previsto no art.158,§3.º do Código Penal.

Estão corretas as assertivas:

a) I, II, III e IV.

b) II, III e IV.

c) II e III.

d) II e IV.



2) (1,0 ponto) Ainda no que diz respeito ao estudo da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, a 
categoria de crime hediondo, baseia-se na ideia de que algumas condutas são tão graves que 
merecem um tratamento mais duro que as demais. Nesse sentido, das várias consequências 
da hediondez, é CORRETO afirmar que:

a) Se determinado cidadão for réu em processo criminal por ter cometido crime hediondo, 
ele poderá ter progressão de regime no cumprimento da pena, que se iniciará 
obrigatoriamente em regime fechado.

b) Como a Constituição Federal proibiu expressamente apenas a concessão de graça e anistia 
para os crimes mencionados no art. 5.º, XLIII, os crimes hediondos, a tortura, o tráfico ilícito de 
drogas e o terrorismo são suscetíveis de indulto.

c) A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei n.º 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos 
crimes no art. 2º da lei 8.072, terá o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

d) O STF afastou a previsão de obrigatoriedade de imposição de regime inicial fechado aos 
condenados por crimes hediondos ou a estes equiparados, devendo ser observadas as 
regras do Código Penal no que se refere à fixação do regime prisional.

3) (1,0 ponto) Do art. 1º, da Lei n. 9.455/97, que define os crimes de tortura e dá outras 
providências, extraem-se, as espécies delitivas doutrinariamente designadas tortura-prova, 
tortura-crime, tortura-discriminatória, tortura-castigo, tortura de pessoa presa e omissão perante 
a tortura. Com base nas disposições da referida lei, assinale a opção CORRETA. 

a) A tortura castigo prevista no art. 1.º, II da Lei 9.455/97 admite qualquer pessoa como sujeito 
ativo ou passivo; assim, pelo fato de não exigir qualidade especial do agente, é considerado 
um crime comum.

b) A babá que, mediante grave ameaça e como forma de punição por mau comportamento 
durante uma refeição, submeter menor que esteja sob sua responsabilidade a intenso 
sofrimento mental não praticará crime de tortura por falta de tipicidade, podendo ser acusada 
de maus tratos.

c) O delegado que se omite em relação à conduta de agente que lhe é subordinado, não 
impedindo que este torture preso que esteja sob a sua guarda, incorre em pena mais branda 
do que a aplicável ao torturador, além de não cometer crime equiparado ao hediondo.

d) Há crime de tortura quando o constrangimento, exercido mediante emprego de grave 
ameaça, causar sofrimento mental, em razão de discriminação racial, religiosa e em razão de 
discriminação pela orientação sexual.

4) (1,0 ponto) No Estado Democrático de Direito, a força estatal deve ser utilizada para a 
garantia da ordem e da segurança de todos, com imparcialidade, respeitadas as regras legais e 
sempre voltada ao bem-estar comum e não a interesses particulares, mormente de quem 
detém o poder. Nesse sentido, estando em jogo o exercício de força da autoridade, 
representando o Estado, viabiliza-se o crime específico, que é o abuso, nos moldes estipulados 
na Lei 4.898/65. Com base nessas noções preliminares, bem como no estudo da referida lei, 
assinale a alternativa CORRETA.
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a) Prevê o art. 5.º, LXII, da CF que “a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele 
indicada”. Se, maliciosamente, a autoridade policial faz chegar a comunicação da prisão a 
magistrado incompetente, atrasando, pois, a ciência do ato, pode responder por abuso de 
autoridade.

b) Configura abuso de autoridade qualquer atentado à inviolabilidade de domicílio. Nesse 
sentido, o ingresso em domicílio somente deve ocorrer, evitando-se a configuração do crime de 
abuso de autoridade, quando o funcionário público possuir, para exibição do morador, o 
mandado de busca, expedido por autoridade judiciária. 

c) Suponha que dois policiais, ao acompanharem uma operação perceberam que um sujeito 
portava ilegalmente arma de fogo de uso permitido. Na delegacia de polícia, embora tenha 
verificado que se tratava de hipótese de arbitramento de fiança e que o flagrado se 
dispunha a recolhê-la, a autoridade policial preferiu manter o sujeito preso e não arbitrar a 
fiança. Nessa situação, a autoridade policial não cometeu abuso de autoridade.

d) Suponha que um agente policial, juntamente com outra pessoa, não pertencente aos 
quadros da administração pública, efetuem uma prisão ilegal. No presente caso não é 
admissível a responsabilização por abuso de autoridade do sujeito que apoia o policial, tendo 
em vista que a coautoria não é admitida nos crimes de abuso de autoridade.

5) (2,0 pontos) Para que o Estado possa punir o autor de um crime, é indispensável o 
conhecimento de sua correta identidade, pois ainda que não haja qualquer dúvida quanto à 
autoria do fato delituoso, há situações em que pode haver incerteza quanto à verdadeira 
identidade do autor do crime. Sobressai daí a importância da identificação criminal, permitindo 
ao Estado processar e condenar o verdadeiro autor do crime, evitando-se a condenação e 
prisão de um inocente. Nesse sentido, determina a Constituição Federal que o civilmente 
identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei 
(CF, art. 5.º, LVIII). Com base nessas informações preliminares, suponha que um sujeito tenha 
sido indiciado em Inquérito Policial por crime de estelionato. Após a instauração do IP, quando 
de sua oitiva na delegacia, embora possuísse documento de identificação, constataram por 
meio de registros policiais que o indiciado já havia utilizado outros nomes e diferentes 
qualificações. 

a) (1,0 ponto) De acordo com a situação apresentada e com base no que dispõe a 
legislação pertinente, explique de maneira fundamentada sobre a possibilidade ou não de 
ser realizada a identificação criminal do indiciado.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



b) (1,0 ponto) De acordo com a situação apresentada, suponha que o Ministério Público 
tenha entendido que não existiu crime e, ao invés de apresentar a denúncia, pediu o 
arquivamento do inquérito que foi aceito pelo Juízo Criminal. Preocupado com sua imagem 
perante terceiros, o sujeito requereu a retirada de sua identificação fotográfica e 
datiloscópica do inquérito policial. Explique de maneira fundamentada se ele tem esse 
direito garantido, de acordo com a legislação pertinente.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6) (1,0 ponto) Suponha que Marcos esta sendo investigado pela prática do crime de homicídio 
culposo na direção de veículo automotor (art. 302, do CTB). No curso das investigações, a 
pesar de haver indícios razoáveis de autoria, o Ministério Público encontra dificuldades na 
obtenção da justa causa para oferecer a denúncia, mas constam informações de que Marcos 
conversa e ri dos fatos com amigos ao telefone. Diante disso, com base nos fatos narrados, 
explique de maneira fundamentada se a interceptação poderá ser decretada.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



7) (1,0 ponto) Considere o crime de organização criminosa previsto no art. 2.º da Lei n.º 
12.850/2013. Sobre o tema, traz-se à lume a lição de Renato Brasileiro: Como se trata de 
novatio Legis incriminadora, sua aplicação está restrita aos crimes praticados a partir da 
vigência da Lei nº 12.850, que se deu em data de 19 de setembro de 2013, sob pena de 
violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL). Na hipótese 
de tal crime ter início antes da vigência da nova legislação (19 de setembro de 2013) e 
prolongar-se quando já em vigor a citada Lei 12.850/13, seria possível a responsabilização 
criminal do agente pelo novo tipo penal? Justifique sua resposta apresentando dispositivo legal 
correspondente.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Boa Prova!
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Curso de DIREITO
Formulário de Prova Valor: 8,0

Disciplina: Direito Penal V Data: 26/09/17
Professor(a): Talita Neri Turma: 6.ºA

Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 

tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 

Obs: A prova é individual, sendo permita a consulta apenas ao Código. Questões respondidas a lápis não serão 
avaliadas e as questões objetivas rasuradas ou com mais de uma resposta serão consideradas como erradas. 
Nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. As questões discursivas devem 
ser respondidas no espaço (linhas) delimitado para cada questão.

1) (1,0 ponto) A noção de crime hediondo pode ser delimitada com a adoção pela legislação 
brasileira do sistema legal, por meio do qual apenas o legislador pode enunciar, de forma 
exaustiva, os crimes que devem ser considerados hediondos. Trata-se de critério de natureza 
formal, assentado na previsão de um rol taxativo de crimes hediondos, a ensejar absoluta 
vinculação da atuação jurisdicional que não defere ao magistrado qualquer margem de 
apreciação acerca da repugnância ou gravidade objetiva da conduta do agente. Nesse sentido, 
com base no estudo da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, considere as proposições abaixo, 
e em seguida assinale a alternativa CORRETA.

I. É considerado hediondo o crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima quando 
praticado contra agente da polícia rodoviária federal, surpreendido ao fazer compras em 
supermercado, mesmo que o crime tenha ocorrido por motivos alheios à função 
desempenhada.

II. Pratica um crime hediondo o agente que realiza um homicídio tentado, não alcançando seu 
intento por circunstâncias alheias a sua vontade, cometido por motivo fútil e mediante recurso 
que tenha impossibilitado a defesa da vítima.

III. É dominante o entendimento no sentido de ser possível o reconhecimento do homicídio 
qualificado-privilegiado, combinando-se os §§ 1.º e 2.º do art. 121 do Código Penal. No 
entanto, diante da inexistência de previsão legal, o homicídio qualificado-privilegiado não 
integra o rol dos denominados crimes hediondos. 

IV.  É considerado hediondo o crime de extorsão quando qualificada pela restrição da liberdade 
da vítima com resultado morte, previsto no art.158,§3.º do Código Penal.

Estão corretas as assertivas:

a) I, II, III e IV.

b) II, III e IV.

c) II e III.

d) II e IV.

Gabarito: “c”



2) (1,0 ponto) Ainda no que diz respeito ao estudo da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, a 
categoria de crime hediondo, baseia-se na ideia de que algumas condutas são tão graves que 
merecem um tratamento mais duro que as demais. Nesse sentido, das várias consequências 
da hediondez, é CORRETO afirmar que:

a) Se determinado cidadão for réu em processo criminal por ter cometido crime hediondo, 
ele poderá ter progressão de regime no cumprimento da pena, que se iniciará 
obrigatoriamente em regime fechado.

b) Como a Constituição Federal proibiu expressamente apenas a concessão de graça e anistia 
para os crimes mencionados no art. 5.º, XLIII, os crimes hediondos, a tortura, o tráfico ilícito de 
drogas e o terrorismo são suscetíveis de indulto.

c) A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei n.º 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos 
crimes no art. 2º da lei 8.072, terá o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

d) O STF afastou a previsão de obrigatoriedade de imposição de regime inicial fechado aos 
condenados por crimes hediondos ou a estes equiparados, devendo ser observadas as 
regras do Código Penal no que se refere à fixação do regime prisional.

Gabarito: “d”

3) (1,0 ponto) Do art. 1º, da Lei n. 9.455/97, que define os crimes de tortura e dá outras 
providências, extraem-se, as espécies delitivas doutrinariamente designadas tortura-prova, 
tortura-crime, tortura-discriminatória, tortura-castigo, tortura de pessoa presa e omissão perante 
a tortura. Com base nas disposições da referida lei, assinale a opção CORRETA. 

a) A tortura castigo prevista no art. 1.º, II da Lei 9.455/97 admite qualquer pessoa como sujeito 
ativo ou passivo; assim, pelo fato de não exigir qualidade especial do agente, é considerado 
um crime comum.

b) A babá que, mediante grave ameaça e como forma de punição por mau comportamento 
durante uma refeição, submeter menor que esteja sob sua responsabilidade a intenso 
sofrimento mental não praticará crime de tortura por falta de tipicidade, podendo ser acusada 
de maus tratos.

c) O delegado que se omite em relação à conduta de agente que lhe é subordinado, não 
impedindo que este torture preso que esteja sob a sua guarda, incorre em pena mais branda 
do que a aplicável ao torturador, além de não cometer crime equiparado ao hediondo.

d) Há crime de tortura quando o constrangimento, exercido mediante emprego de grave 
ameaça, causar sofrimento mental, em razão de discriminação racial, religiosa e em razão de 
discriminação pela orientação sexual.

Gabarito: “c”.  

4) (1,0 ponto) No Estado Democrático de Direito, a força estatal deve ser utilizada para a 
garantia da ordem e da segurança de todos, com imparcialidade, respeitadas as regras legais e 
sempre voltada ao bem-estar comum e não a interesses particulares, mormente de quem 
detém o poder. Nesse sentido, estando em jogo o exercício de força da autoridade, 
representando o Estado, viabiliza-se o crime específico, que é o abuso, nos moldes estipulados 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7960.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7960.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7960.htm


na Lei 4.898/65. Com base nessas noções preliminares, bem como no estudo da referida lei, 
assinale a alternativa CORRETA.

a) Prevê o art. 5.º, LXII, da CF que “a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele 
indicada”. Se, maliciosamente, a autoridade policial faz chegar a comunicação da prisão a 
magistrado incompetente, atrasando, pois, a ciência do ato, pode responder por abuso de 
autoridade.

b) Configura abuso de autoridade qualquer atentado à inviolabilidade de domicílio. Nesse 
sentido, o ingresso em domicílio somente deve ocorrer, evitando-se a configuração do crime de 
abuso de autoridade, quando o funcionário público possuir, para exibição do morador, o 
mandado de busca, expedido por autoridade judiciária. 

c) Suponha que dois policiais, ao acompanharem uma operação perceberam que um sujeito 
portava ilegalmente arma de fogo de uso permitido. Na delegacia de polícia, embora tenha 
verificado que se tratava de hipótese de arbitramento de fiança e que o flagrado se 
dispunha a recolhê-la, a autoridade policial preferiu manter o sujeito preso e não arbitrar a 
fiança. Nessa situação, a autoridade policial não cometeu abuso de autoridade.

d) Suponha que um agente policial, juntamente com outra pessoa, não pertencente aos 
quadros da administração pública, efetuem uma prisão ilegal. No presente caso não é 
admissível a responsabilização por abuso de autoridade do sujeito que apoia o policial, tendo 
em vista que a coautoria não é admitida nos crimes de abuso de autoridade.

Gabarito: “a”

5) (2,0 pontos) Para que o Estado possa punir o autor de um crime, é indispensável o 
conhecimento de sua correta identidade, pois ainda que não haja qualquer dúvida quanto à 
autoria do fato delituoso, há situações em que pode haver incerteza quanto à verdadeira 
identidade do autor do crime. Sobressai daí a importância da identificação criminal, permitindo 
ao Estado processar e condenar o verdadeiro autor do crime, evitando-se a condenação e 
prisão de um inocente. Nesse sentido, determina a Constituição Federal que o civilmente 
identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei 
(CF, art. 5.º, LVIII). Com base nessas informações preliminares, suponha que um sujeito tenha 
sido indiciado em Inquérito Policial por crime de estelionato. Após a instauração do IP, quando 
de sua oitiva na delegacia, embora possuísse documento de identificação, constataram por 
meio de registros policiais que o indiciado já havia utilizado outros nomes e diferentes 
qualificações. 

a) (1,0 ponto) De acordo com a situação apresentada e com base no que dispõe a 
legislação pertinente, explique de maneira fundamentada sobre a possibilidade ou não de 
ser realizada a identificação criminal do indiciado.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Padrão de resposta: Nos termos do inciso V, do art. 3.º da Lei 12.037/2009, é possível 
ocorrer a identificação criminal quando, embora apresentado documento de identificação, 
constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações.

b) (1,0 ponto) De acordo com a situação apresentada, suponha que o Ministério Público 
tenha entendido que não existiu crime e, ao invés de apresentar a denúncia, pediu o 
arquivamento do inquérito que foi aceito pelo Juízo Criminal. Preocupado com sua imagem 
perante terceiros, o sujeito requereu a retirada de sua identificação fotográfica e 
datiloscópica do inquérito policial. Explique de maneira fundamentada se ele tem esse 
direito garantido, de acordo com a legislação pertinente.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Padrão de resposta: Sim. É um direito garantido pela lei n.º 12.037/2009, que em seu art. 
7.º prevê a faculdade ao indiciado, após arquivamento definitivo do inquérito, de requerer a 
retirada apenas da identificação fotográfica, desde que apresente provas de sua 
identificação civil.

6) (1,0 ponto) Suponha que Marcos esta sendo investigado pela prática do crime de homicídio 
culposo na direção de veículo automotor (art. 302, do CTB). No curso das investigações, a 
pesar de haver indícios razoáveis de autoria, o Ministério Público encontra dificuldades na 
obtenção da justa causa para oferecer a denúncia, mas constam informações de que Marcos 
conversa e ri dos fatos com amigos ao telefone. Diante disso, com base nos fatos narrados, 
explique de maneira fundamentada se a interceptação poderá ser decretada.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Padrão resposta: Nos termos do art. 2.º, III, da Lei 9.296/96 a interceptação não poderá ser 
decretada em razão da pena prevista ao delito investigado.



7) (1,0 ponto) Considere o crime de organização criminosa previsto no art. 2.º da Lei n.º 
12.850/2013. Sobre o tema, traz-se à lume a lição de Renato Brasileiro: Como se trata de 
novatio Legis incriminadora, sua aplicação está restrita aos crimes praticados a partir da 
vigência da Lei nº 12.850, que se deu em data de 19 de setembro de 2013, sob pena de 
violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL). Na hipótese 
de tal crime ter início antes da vigência da nova legislação (19 de setembro de 2013) e 
prolongar-se quando já em vigor a citada Lei 12.850/13, seria possível a responsabilização 
criminal do agente pelo novo tipo penal? Justifique sua resposta apresentando dispositivo legal 
correspondente.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Padrão de resposta: Sim, a responsabilização criminal pelo novo tipo penal seria possível. 
Como se trata de crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo e o 
agente tem o poder de cessar o crime a qualquer momento, ainda que iniciado antes do início 
da vigência da nova legislação, prolongando-se quando já em vigor a citada Lei 12.850/13, 
aplica-se esse novo diploma legal, a teor da Súmula nº 711 do Supremo Tribunal Federal, que 
dispõe:"A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua 
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência."
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Civil III Data: 25/09/17 

Professor(a): Anna Paula Silva Mantana Turma: 6º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

Observações: 

As questões subjetivas deverão ser fundamentadas. 

Não serão admitidas rasuras. 

 

1-) João ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais em desfavor de Antônio, julgada procedente em 

primeiro grau de jurisdição. Inconformado com a r. sentença Antônio apresenta Recurso de Apelação dentro 

do prazo legal, mas o advogado equivocou-se quanto ao preenchimento da guia de recolhimento do preparo, 

tendo feito o pagamento de valor menor que o devido. Sabe-se que o preparo é requisito indispensável para a 

admissibilidade do Recurso. Assim, indique a consequência daí advinda. (1,5 ponto) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2-) José propôs Ação de Cobrança na Justiça Estadual Comum da Comarca de Catalão/GO, em face de 

Hélio. Restada infrutífera a conciliação, o Juiz designou Audiência de Instrução e Julgamento, tendo as 

partes levado suas testemunhas para comprovarem suas respectivas alegações. Ainda durante o trâmite 

processual, José tomou conhecimento de que Hélio estava dilapidando seu patrimônio, desfazendo-se de 

todos os seus bens, com o claro intuito de não cumprir a obrigação caso venha a ser condenado. Diante 

disso, José pleiteou ao juiz uma tutela provisória de urgência visando assegurar o resultado útil do processo. 

O juiz, por sua vez, negou referido pedido. Pergunta-se: Qual ato processual deve ser praticado no interesse 

de João? (1,5 ponto). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3-) Maria move Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face de Joana. Não tendo 

havido acordo entre as partes, o Juiz designou Audiência de Instrução e Julgamento, tendo no entanto, sem 

qualquer justificativa, negado a oitiva de uma testemunha trazida por Maria. Tal ato poderá causar prejuízos 

à autora, já que, segundo ela, se trata de testemunha imprescindível, que presenciou toda a negociação feita 

entre as partes. Pergunta-se: 

a-) De qual ato processual poderá ser valer Maria a fim de tentar reverter a negativa do Magistrado? (1,5 

ponto) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b-) No caso em tela, pode o juiz exercer juízo de retratação? (1,5 ponto) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4-) Encontra-se em pauta um julgamento que envolve o Registro de filho havido por Reprodução Assistida 

em família homoafetiva. O juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação, alegando que somente poderia 

conceder a tutela jurisdicional caso fosse divulgado o nome do doador do material genético. As partes, 

inconformadas, entraram com Recurso de Apelação, alegando que a sistemática da reprodução assistida não 

se coaduna com a revelação do nome do doador, cujo anonimato é requisito para a doação. O relator, ao 

apreciar o recurso, poderá, ou mesmo deverá, tratando-se de relevante questão de direito e de repercussão 

social: (0,5 ponto) 

a-) Determinar a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tendo em vista os 

inúmeros casos já existentes versando sobre a matéria.  

b-) Determinar a instauração do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade da lei já que, como não há 

na Constituição Federal previsão expressa sobre a constituição de família homoafetiva, o pedido das partes 

constitui manifesta afronta à Lei Maior. 

c-) Determinar a instauração do Incidente de Assunção de Competência, a fim de que a decisão do Tribunal 

sirva como precedente para outras situações idênticas.  

d-) Dar provimento ao recurso sem submeter a questão à apreciação dos demais componentes da câmara, 

vedando o registro de nascimento, decisão esta que vinculará todos os juízes e órgãos fracionários daquele 

tribunal.  

 

5-) Joaquim interpôs Ação de Cobrança na Justiça Estadual Comum da Comarca de Catalão/GO em desfavor 

de Francisco, pleiteando o recebimento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Conforme a prova 

produzida, o juiz julgou parcialmente procedente a ação, condenando Francisco ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) ao Autor. Joaquim, embora não satisfeito, já que queria receber a totalidade do 

valor pleiteado, não recorreu. Francisco, por sua vez, não concordando em pagar nem mesmo os R$ 7.000,00 

(sete mil reais), interpôs Recurso de Apelação, no último dia do prazo, visando a reforma da decisão. 

Embora Joaquim não tivesse interesse em recorrer, quando soube do recurso interposto por Francisco, se 

arrependeu, pois teme que a possível reforma pretendida pelo Réu possa lhe prejudicar ainda mais. Assim, 

procura seu advogado para saber se, não obstante o término do prazo, ainda há algum recurso que possa 

interpor. Nesse caso: (0,5 ponto) 

a-) Poderá Joaquim tão somente apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

intimação. 

b-) Joaquim poderá pedir ao juiz que volte atrás na decisão, complementando o valor da condenação nos 

termos pretendidos na inicial. 

c-) Joaquim poderá ser valer do Recurso Adesivo, eis que no caso em tese estão presentes os requisitos para 

sua interposição. 

d-) Joaquim poderá se valer do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração. 

 

6-) Sobre os Processos nos Tribunais, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a única 

alternativa que contenha todos os itens CORRETOS: (0,5 ponto) 

I-) Todo acórdão conterá ementa que sintetize a matéria decidida, pois será a partir dela que se chegará a 

identificar os acórdãos existentes em torno da questão. 



 

II-) Mesmo não sendo totalmente eletrônico, pode o Tribunal se valer dos recursos da informática para 

documentar os atos da sessão de julgamento.  

III-) Uma vez fixada a tese uniformizadora, as opiniões minoritárias abster-se-ão de insistir nos 

entendimentos vencidos, enquanto não sobrevier fato novo relevante para justificar a reabertura do debate. 

IV-) A jurisprudência dominante torna-se imutável. 

V-) Em já sendo pacificado determinado tema, não haverá a necessidade de se assegurar o contraditório, eis 

que o mesmo já foi observado na sentença paradigma. 

Estão corretos os itens: 

a-) I e II 

b-) I e IV 

c-) I, II e III 

d-) I, II, III e IV. 

 

7-) São cabíveis Embargos de Declaração quando, na decisão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material. Com base nos dispositivos legais, nas jurisprudências estudadas e nas súmulas atinentes ao 

tema, assinale a alternativa correta: (0,5 pontos) 

a-) A simples alegação dos vícios já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. 

b-) O erro material e o erro de cálculo só podem ser corrigidos por meio de Embargos de Declaração, sob 

pena de preclusão. 

c-) Caso a parte não interponha o recurso de Embargos de Declaração, a sentença citra, extra e ultra petita 

pode ser corrigida a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. 

d-) Não são cabíveis nos Juizados Especiais.  

 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Civil III Data: 25/09/17 

Professor(a): Anna Paula Silva Mantana Turma: 6º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

Observações: 

As questões subjetivas deverão ser fundamentadas. 

Não serão admitidas rasuras. 

 

1-) João ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais em desfavor de Antônio, julgada procedente em 

primeiro grau de jurisdição. Inconformado com a r. sentença Antônio apresenta Recurso de Apelação dentro 

do prazo legal, mas o advogado equivocou-se quanto ao preenchimento da guia de recolhimento do preparo, 

tendo feito o pagamento de valor menor que o devido. Sabe-se que o preparo é requisito indispensável para a 

admissibilidade do Recurso. Assim, indique a consequência daí advinda. (1,5 ponto) 

Resposta: A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará 

deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado,  não vier a supri-lo no prazo de 5 dias, 

conforme art. 1007, § 2º do CPC. 

2-) José propôs Ação de Cobrança na Justiça Estadual Comum da Comarca de Catalão/GO, em face de 

Hélio. Restada infrutífera a conciliação, o Juiz designou Audiência de Instrução e Julgamento, tendo as 

partes levado suas testemunhas para comprovarem suas respectivas alegações. Ainda durante o trâmite 

processual, José tomou conhecimento de que Hélio estava dilapidando seu patrimônio, desfazendo-se de 

todos os seus bens, com o claro intuito de não cumprir a obrigação caso venha a ser condenado. Diante 

disso, José pleiteou ao juiz uma tutela provisória de urgência visando assegurar o resultado útil do processo. 

O juiz, por sua vez, negou referido pedido. Pergunta-se: Qual ato processual deve ser praticado no interesse 

de João? (1,5 ponto). 

Resposta: José poderá interpor agravo de instrumento, conforme art. 1.015, inciso I do CPC. 

3-) Maria move Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face de Joana. Não tendo 

havido acordo entre as partes, o Juiz designou Audiência de Instrução e Julgamento, tendo no entanto, sem 

qualquer justificativa, negado a oitiva de uma testemunha trazida por Maria. Tal ato poderá causar prejuízos 

à autora, já que, segundo ela, se trata de testemunha imprescindível, que presenciou toda a negociação feita 

entre as partes. Pergunta-se: 

a-) De qual ato processual poderá ser valer Maria a fim de tentar reverter a negativa do Magistrado? (1,5 

ponto) 

Resposta: Em se tratando de decisão interlocutória, Maria poderá interpor recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do art. 1.015 caput do CPC. 

b-) No caso em tela, pode o juiz exercer juízo de retratação? (1,5 ponto) 

Resposta: Sim, desde que o agravante junte aos autos do processo, cópia da petição do agravo de 

instrumento, comprovante de sua interposição e relação dos documentos que instruíram o recurso. 

Art. 1.018, caput e § 1º do CPC. 

4-) Encontra-se em pauta um julgamento que envolve o Registro de filho havido por Reprodução Assistida 

em família homoafetiva. O juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação, alegando que somente poderia 

conceder a tutela jurisdicional caso fosse divulgado o nome do doador do material genético. As partes, 

inconformadas, entraram com Recurso de Apelação, alegando que a sistemática da reprodução assistida não 

se coaduna com a revelação do nome do doador, cujo anonimato é requisito para a doação. O relator, ao 

apreciar o recurso, poderá, ou mesmo deverá, tratando-se de relevante questão de direito e de repercussão 

social: (0,5 ponto) 



 

a-) Determinar a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tendo em vista os 

inúmeros casos já existentes versando sobre a matéria.  

b-) Determinar a instauração do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade da lei já que, como não há 

na Constituição Federal previsão expressa sobre a constituição de família homoafetiva, o pedido das partes 

constitui manifesta afronta à Lei Maior. 

c-) Determinar a instauração do Incidente de Assunção de Competência, a fim de que a decisão do 

Tribunal sirva como precedente para outras situações idênticas.  

d-) Dar provimento ao recurso sem submeter a questão à apreciação dos demais componentes da câmara, 

vedando o registro de nascimento, decisão esta que vinculará todos os juízes e órgãos fracionários daquele 

tribunal.  

 

5-) Joaquim interpôs Ação de Cobrança na Justiça Estadual Comum da Comarca de Catalão/GO em desfavor 

de Francisco, pleiteando o recebimento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Conforme a prova 

produzida, o juiz julgou parcialmente procedente a ação, condenando Francisco ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) ao Autor. Joaquim, embora não satisfeito, já que queria receber a totalidade do 

valor pleiteado, não recorreu. Francisco, por sua vez, não concordando em pagar nem mesmo os R$ 7.000,00 

(sete mil reais), interpôs Recurso de Apelação, no último dia do prazo, visando a reforma da decisão. 

Embora Joaquim não tivesse interesse em recorrer, quando soube do recurso interposto por Francisco, se 

arrependeu, pois teme que a possível reforma pretendida pelo Réu possa lhe prejudicar ainda mais. Assim, 

procura seu advogado para saber se, não obstante o término do prazo, ainda há algum recurso que possa 

interpor. Nesse caso: (0,5 ponto) 

a-) Poderá Joaquim tão somente apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

intimação. 

b-) Joaquim poderá pedir ao juiz que volte atrás na decisão, complementando o valor da condenação nos 

termos pretendidos na inicial. 

c-) Joaquim poderá ser valer do Recurso Adesivo, eis que no caso em tese estão presentes os requisitos 

para sua interposição. 

d-) Joaquim poderá se valer do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração. 

 

6-) Sobre os Processos nos Tribunais, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a única 

alternativa que contenha todos os itens CORRETOS: (0,5 ponto) 

I-) Todo acórdão conterá ementa que sintetize a matéria decidida, pois será a partir dela que se chegará a 

identificar os acórdãos existentes em torno da questão. 

II-) Mesmo não sendo totalmente eletrônico, pode o Tribunal se valer dos recursos da informática para 

documentar os atos da sessão de julgamento.  

III-) Uma vez fixada a tese uniformizadora, as opiniões minoritárias abster-se-ão de insistir nos 

entendimentos vencidos, enquanto não sobrevier fato novo relevante para justificar a reabertura do debate. 

IV-) A jurisprudência dominante torna-se imutável. 

V-) Em já sendo pacificado determinado tema, não haverá a necessidade de se assegurar o contraditório, eis 

que o mesmo já foi observado na sentença paradigma. 

Estão corretos os itens: 

a-) I e II 

b-) I e IV 

c-) I, II e III 

d-) I, II, III e IV. 

 

7-) São cabíveis Embargos de Declaração quando, na decisão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material. Com base nos dispositivos legais, nas jurisprudências estudadas e nas súmulas atinentes ao 

tema, assinale a alternativa correta: (0,5 ponto) 

a-) A simples alegação dos vícios já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. 

b-) O erro material e o erro de cálculo só podem ser corrigidos por meio de Embargos de Declaração, sob 

pena de preclusão. 



 

c-) Caso a parte não interponha o recurso de Embargos de Declaração, a sentença citra, extra e ultra petita 

pode ser corrigida a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. 

d-) Não são cabíveis nos Juizados Especiais.  
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CURSO DE DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 
Disciplina: DIREITO PROCESSUAL PENAL III Data: 22/09/17 

 Professor(a): PLÍNIO DE MELO PIRES Turma: 6ºA 
 
Aluno(a):  Nota  

 
Leia atentamente todas as questões e responda utilizando o espaço destinado para cada questão. A prova 
deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta, sendo que as questões respondidas a lápis não 
serão avaliadas. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer tentativa de 
fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”. É permitida apenas a consulta ao código, 
sem acréscimos textuais contendo anotações e/ou comentários, sendo que nenhum questionamento será 
atendido pelo professor durante a realização da prova. 
 
 
Questão 01: 

A respeito da teoria geral dos atos procedimentais e atos processuais, o Juiz de 
Direito e Professor de Processo Penal Guilherme Madeira, explica que: 
 

[...] Os paradigmas procedimentais são diretrizes extraídas de princípios 
constitucionais, diretrizes que devem ser levadas em conta na criação de 
procedimentos processuais penais. Do princípio da imparcialidade deriva 
uma diretriz fundamental: quem julga não pode assumir as funções 
reservadas à acusação e à defesa. Extrai-se do princípio acusatório o 
paradigma de que a ação penal deve ser exercida por sujeito distinto do juiz, 
e a quem incumbe delimitar o âmbito da acusação e provar a sua imputação. 
Do princípio da ampla defesa, dimana o seguinte paradigma: o acusado não 
pode ser condenado sem que, antes, tenha podido exercer, com plenitude, a 
sua defesa. Decorre dos princípios da igualdade e do contraditório que as 
partes precisam ter tratamento isonômico, bem como ciência dos atos da 
parte contrária e oportunidade de contrariá-los. É com base nessas diretrizes 
paradigmáticas que se constrói um procedimento justo, estruturado pelas 
seguintes regras: o ato inicial do procedimento deve consubstanciar 
acusação oferecida por sujeito distinto do juiz, incumbindo-lhe delimitar o 
fato que constitui o objeto do processo e do julgamento; os atos do 
procedimento tem de ser desenvolvidos de modo a proporcionar a atuação 
imparcial do juiz e a participação contraditória e igualitária das partes; na 
ordem procedimental, deve-se proporcionar à defesa meios eficazes para 
reagir à acusação formulada e aos atos praticados pelo órgão acusatório; 
durante o procedimento é necessário reservar fases especiais para que a 
acusação e a defesa possam provar as suas alegações; e o julgamento só 
pode ser proferido após a produção de prova pelas partes e depois que 
estas se tenham manifestado a respeito da prova realizada" (DEZEM, 
Guilherme Madeira. Curso de processo penal [livro eletrônico]. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 347/349). 

 
A partir da visão do texto supramencionado, explique quais são os desdobramentos 

da proteção constitucional em relação ao procedimento processual penal (1,0): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
Questão 02:  

Patrícia (38 anos), em determinada noite, tendo voltado mais cedo de uma viagem, 
flagra seu marido Júlio (37 anos) aos beijos com sua melhor amiga dentro do quarto do 
casal. Perplexa e em estado de profundo descontrole emocional com o impacto da cena, 
Patrícia tira de uma gaveta uma arma (em situação regular) de propriedade do marido, 
municiada com seis projeteis e, com animus necandi, desfere um tiro na direção de Júlio. 
Nesse momento, no entanto, assustada com os gritos e a confusão, entra no quarto 
Maria, empregada doméstica (62 anos) que trabalha há muito tempo para o casal e o tiro 
acaba por atingi-la no ombro esquerdo, não atingindo Júlio. Nesse instante Maria 
arrepende-se de seu ato e leva a vítima imediatamente ao hospital. O médico, diante do 
pronto atendimento e rápida cirurgia, salva a vida da vítima embora Maria fique com perda 
permanente da mobilidade e deformidade permanente no braço esquerdo. Em face da 
situação apresentada o Ministério Público denunciou Patrícia por lesão corporal grave. 

Em razão do exposto, responda e apresente o respectivo dispositivo legal que 
fundamente sua resposta: 

 
a) Qual o rito a ser adotado no processo ajuizado em face de Patrícia? (0,5) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
b) Quais as diferenças para adoção do rito processual caso o Ministério Público 

tivesse denunciado a ré pela prática de lesão corporal simples (0,5) ou homicídio 
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qualificado pelo motivo fútil, com pena aumentada por ser sido praticado contra maior de 
60 anos de idade (art. 121, §§ 2º e 4º) (0,5)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
Questão 03: 

João, de 18 anos de idade, iniciou um namoro com Clara, de apenas 13 anos de 
idade e virgem. Em 10/03/2010, praticaram consensualmente conjunção carnal, bem com 
outros atos libidinosos, como a cópula oral. Foram surpreendidos em flagrante pelo pai da 
moça. Em face da situação apresentada, responda:  

 
a) Caso o genitor da suposta vítima procure a autoridade policial para registro da 

ocorrência (notitia criminis) em qual tipo penal poderia ser enquadrada a hipótese 
supramencionada? (0,5) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
b) Caso o Delegado de Polícia entenda que são inquestionáveis tanto a autoria 

quanto a materialidade do crime que VOCÊ enquadrou na resposta da letra ‘a’, concluindo 
com a remessa do procedimento administrativo para o Poder Judiciário para a devida 
apreciação e eventual prosseguimento, em qual juízo e rito tramitaria o procedimento 
judicial? (1,0) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 
c) O referido procedimento judicial poderia ser iniciado pelo pai de Clara, já que ela 

se trata de menor, por meio de advogado devidamente constituído, mediante 
oferecimento de queixa-crime em face de João? (1,0)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
d) Caso a Petição Inicial (queixa-crime) tenha sido protocolada no Poder Judiciário 

por meio de advogado constituído, qual o próximo passo a ser adotado pelo magistrado 
competente? (1,0) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
Questão 04: 

João Moreira da Silva foi denunciado pela prática de crime de roubo. Devidamente 
citado, o acusado procurou o SEU escritório de advocacia, especializado na área criminal. 
Após ser contratado pelo acusado e ter acesso ao processo, você constatou que o juiz 
que recebera a denúncia havia, anos antes, atuado como membro do Ministério Público, 
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tendo requisitado, inclusive por duas vezes, diligências ao Delegado de Polícia, na fase 
do inquérito policial. Em face do exposto, pergunta-se:  

Qual providência deve ser tomada, nessa fase do processo, por você que foi 
contratado como advogado do denunciado? Justifique sua resposta, citando os 
dispositivos legais pertinentes (1,0) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
Questão 05: 

(XXIII Exame de Ordem Unificado. FGV. Prova Aplicada em 23/07/2017 - Adaptada) 
Emanuel responde a ação penal, na condição de preso cautelar, pela prática do 

crime de furto qualificado, sendo ele triplamente reincidente específico. No curso do 
processo, foi constatado por peritos que Emanuel teria desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado e que haveria risco de reiteração. O magistrado em atuação, de 
ofício, revoga a prisão preventiva de Emanuel, entendendo que não persistem os motivos 
que justificaram essa medida mais grave, aplicando, porém, a medida cautelar de 
internação provisória, com base no Art. 319 do Código de Processo Penal.  

A partir da situação narrada, seria adequado que o magistrado, ao invés de ter 
agido como fez, absolvesse sumariamente o acusado em razão da situação constatada 
pelos peritos? Justifique sua resposta apresentando o dispositivo legal cabível (1,0). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
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CURSO DE DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 
Disciplina: DIREITO PROCESSUAL PENAL III Data: 22/09/17 

 Professor(a): PLÍNIO DE MELO PIRES Turma: 6ºA 

 
Aluno(a): 

GABARITO Nota  

 
 

GABARITO 
 
 
Questão 01: 
A proteção constitucional é o princípio do devido processo legal, desdobrado na garantia 
do contraditório e da ampla defesa; 
Desdobramentos do Princípio do Devido Processo Legal em relação ao procedimento 
processual penal: a) Integralidade do rito, que representa a imposição ao juiz do dever a 
fiel e integral observância dos atos procedimentais previstos em lei; b) Taxatividade do 
procedimento, segundo o qual não é dado ao juiz ou tribunal aplicar procedimento distinto 
daquele previsto em lei, bem como não se admite a inversão dos atos procedimentais; 
 
 
Questão 02: 
a) Como foi denunciada por lesão corporal grave, o rito será o comum ordinário, tendo em 
vista a pena máxima cominada ao delito ser de oito anos (“CP. Art. 129. Ofender a 
integridade corporal ou a saúde de outrem: § 2° Se resulta: IV - deformidade permanente; 
Pena - reclusão, de dois a oito anos.” c/c “CPP. Art. 394.  O procedimento será comum ou 
especial. § 1o  O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. I - 
ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou 
superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade;”) 
 
b) No caso de denúncia pelo crime de lesão corporal simples (art. 121, caput, CP), como 
a pena máxima em abstrato é de 03 meses a 01 ano, o rito a ser adotado seria o 
sumaríssimo, por previsão expressa do CPP: “Art. 394.  O procedimento será comum ou 
especial. § 1o  O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. III - 
sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei.” 
 
Questão 03: 
a) Na hipótese de estupro de vulnerável: CP. “Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou 
praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) 
a 15 (quinze) anos.” 
 
b) Tramitaria no juízo criminal comum, isto é, na Vara Criminal Estadual, cujo rito a ser 
adotado seria o procedimento comum ordinário, tendo em vista que a pena máxima em 
abstrato do crime de estupro de vulnerável é maior que quatro anos de pena privativa de 
liberdade. 
 
c) Não poderia ser iniciado mediante queixa-crime, tendo em vista que a ação penal é 
pública incondicionada, tal como prevê o CP: “Art. 225. Nos crimes definidos nos 
Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à 
representação. Parágrafo único.  Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública 
incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.” 
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d) O próximo passo a ser adotado nesse procedimento é a rejeição da inicial acusatória, 
tendo em vista a ausência de legitimidade ad causam (legitimidade para agir), que 

constitui elemento de condição para o exercício da ação penal. Nesse sentido determina o 
CPP: “Art. 395.  A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente 
inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal.” 
 
Questão 04: 
a) Considerando que o denunciado foi citado para apresentar resposta à acusação, por 
escrito e no prazo de 10 (dez) dias (CPP, Art. 396), incumbe ao advogado apresentar 
resposta à acusação alegando exceção de impedimento, a qual será processada em 
apartado, conforme prevê o CPP: “Art. 396-A.  Na resposta, o acusado poderá argüir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário. § 1o  A exceção será processada em 
apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.”  
Ressalta-se que o referido impedimento decorre da expressa previsão no artigo 112 do 
CPP c/c “Art. 252.  O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: I - tiver 
funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até 
o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, 
autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; II - ele próprio houver desempenhado 
qualquer dessas funções ou servido como testemunha;” 
 
Questão 05: 
Não deveria ser proferida sentença de absolvição sumária, tendo em vista que a 
inimputabilidade, embora seja causa excludente de culpabilidade, não autoriza a 
absolvição sumária, mas sim a sentença definitiva absolutória imprópria, que absolve mas 
aplica medida de segurança se constatada a semi-imputabilidade, conforme preceitua o 
artigo 397, CPP: “Art. 397.  Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 
deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: II - a 
existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo 
inimputabilidade.” 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL V Data: 25/09/17 
 Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior Turma: 6ºB  

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
 
INSTRUÇÕES: 
- É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de 
qualquer outra espécie de material auxiliar.  
- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. 
Questões respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 
 

Questão 01 (2,0 pontos) Germano sai de viagem por alguns meses e quando retorna vê que 

seu apartamento foi vendido a Joaquim, estando já registrado em seu nome... Ele então ajuíza 

uma ação de inexistência do negócio jurídico c/c devolução do imóvel e cancelamento do 

registro por não ter assinado nada. Joaquim se defende e diz que Arthur, procurador de 

Germano havia lhe mostrado um documento que comprovava na sua visão que o representava; 

e no registro trazido pelo mesmo indicava que tudo estava correto, estando de boa-fé ao 

adquirir o respectivo bem. Com relação à casuística em questão... Quem teria êxito na 

respectiva ação? Explique fundamentando de acordo com a legislação vigente. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Questão 02 (1,0 ponto) Pedro, viúvo, pai de Caio, Eduardo e Leonardo, faleceu, deixando a 

propriedade de uma fazenda no interior do Ceará. Caio reside na fazenda e seus dois irmãos, 

no Rio de Janeiro. Antes do início do inventário, durante uma semana em que Caio viajou, a 

fazenda foi invadida por cinco famílias. Caio, então, procurou um advogado para ajuizar ação 

possessória com a finalidade de ser reintegrado na posse da referida fazenda. Considerando 

essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 

a) Caio somente poderá defender sua parte ideal do imóvel. 

b) Caio poderá ajuizar sozinho a ação, desde que com a anuência dos demais herdeiros. 

c) Caio poderá ajuizar sozinho a ação para a defesa da posse de todo o imóvel. 

d) todos os irmãos deverão integrar o polo ativo, mas, antes, deverá ser dado início ao 

inventário. 

e) há, no caso, litisconsórcio necessário. 

 

Questão 03 (1,0 ponto) À luz do Código Civil brasileiro, referente ao direito de propriedade e 

os meios de aquisição da propriedade imóvel, assinale a alternativa correta: 

 

a) o direito de propriedade será exercido de forma plena, absoluta e exclusiva por todo aquele 

que detiver o título, sendo inconstitucional qualquer restrição, excetuando-se as impostas 

pela lei. 

b) segundo Savigny, a posse, por se tratar da exteriorização do direito de propriedade, gera 

presunção júris et de jure de domínio. 

c) a propriedade de bem imóvel é adquirida no momento da averbação em Cartório de 

Registro de Imóveis do título aquisitivo, tratando-se de ato inter vivos, e, no caso de 

sucessão mortis causa, a transmissão da propriedade ocorre no momento de sua abertura. 

d) a propriedade de bem imóvel transmite-se ao herdeiro do de cujus, pelo registro do formal 

de partilha no Cartório de Registro de Imóveis, sendo certo que, até esse momento, existe 

para o sucessor mera expectativa de direito. 

e) a propriedade de veículo automotor, por se tratar de bem legalmente equiparado a imóvel, 

somente se transmite com a transferência do título de propriedade por meio do registro do 

Detran. 



 

 

Questão 04 (2,0 pontos) Julgue o próximo item, certo ou errado, relativo à propriedade, 

explicando e fundamentando sua resposta: “Distanciando-se do sistema francês, a lei brasileira 

exige que a transmissão de um bem imóvel por ato oneroso inter-vivos seja materializada por 

meio de escritura pública de compra e venda, de modo que somente após a lavratura desse ato 

é que o bem passará a integrar o patrimônio do comprador, sendo sua a propriedade.”. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Questão 05 (2,0 pontos) Em um determinado processo de reintegração de posse, proposta 

contra Juarez da Silva, no qual sustenta em sua contestação que reside no imóvel juntamente 

com sua família, mas não declarou a partir de quando teria ingressado na posse do mesmo. 

Somente afirma que o João Batista recebeu a posse mediante título inválido, com o óbito do 

seu irmão, onde não tinha descendentes, nem ascendentes, e por herança lhe foi transmitida. 

O fato é que o imóvel pertenceria à Municipalidade com finalidade residencial e destinação 

para pessoas carentes e que o falecido irmão do autor não poderia ter adquirido o imóvel, 

porque o Instrumento Particular de Doação Municipal veda, a transferência a qualquer título a 

terceiros, razão pela qual não poderia ter cedido seus direitos sobre o imóvel a seu irmão de 

João Batista. Com base nestas informações, explique fundamentando se seria possível a 



 

reintegração de posse em favor de João Batista? (1,5 pontos) Caberia a concessão de 

liminar? (0,5 pontos) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL V Data: 25/09/17 
 Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior Turma: 6ºB  

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
 
INSTRUÇÕES: 
- É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de 
qualquer outra espécie de material auxiliar.  
- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. 
Questões respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 
 

Questão 01 (2,0 pontos) Germano sai de viagem por alguns meses e quando retorna vê que 

seu apartamento foi vendido a Joaquim, estando já registrado em seu nome... Ele então ajuíza 

uma ação de inexistência do negócio jurídico c/c devolução do imóvel e cancelamento do 

registro por não ter assinado nada. Joaquim se defende e diz que Arthur, procurador de 

Germano havia lhe mostrado um documento que comprovava na sua visão que o representava; 

e no registro trazido pelo mesmo indicava que tudo estava correto, estando de boa-fé ao 

adquirir o respectivo bem. Com relação à casuística em questão... Quem teria êxito na 

respectiva ação? Explique fundamentando de acordo com a legislação vigente. 

 

Resposta: Germano porque o registro é causal... Cancelando a causa que lhe deu 

origem, o registro deve ser cancelado independentemente de boa-fé de terceiro. 

 

Questão 02 (1,0 ponto) Pedro, viúvo, pai de Caio, Eduardo e Leonardo, faleceu, deixando a 

propriedade de uma fazenda no interior do Ceará. Caio reside na fazenda e seus dois irmãos, 

no Rio de Janeiro. Antes do início do inventário, durante uma semana em que Caio viajou, a 

fazenda foi invadida por cinco famílias. Caio, então, procurou um advogado para ajuizar ação 

possessória com a finalidade de ser reintegrado na posse da referida fazenda. Considerando 

essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 

a) Caio somente poderá defender sua parte ideal do imóvel. 

b) Caio poderá ajuizar sozinho a ação, desde que com a anuência dos demais herdeiros. 

c) Caio poderá ajuizar sozinho a ação para a defesa da posse de todo o imóvel. 



 

d) todos os irmãos deverão integrar o polo ativo, mas, antes, deverá ser dado início ao 

inventário. 

e) há, no caso, litisconsórcio necessário. 

 

Questão 03 (1,0 ponto) À luz do Código Civil brasileiro, referente ao direito de propriedade e 

os meios de aquisição da propriedade imóvel, assinale a alternativa correta: 

 

a) o direito de propriedade será exercido de forma plena, absoluta e exclusiva por todo aquele 

que detiver o título, sendo inconstitucional qualquer restrição, excetuando-se as impostas 

pela lei. 

b) segundo Savigny, a posse, por se tratar da exteriorização do direito de propriedade, gera 

presunção júris et de jure de domínio. 

c) a propriedade de bem imóvel é adquirida no momento da averbação em Cartório de 

Registro de Imóveis do título aquisitivo, tratando-se de ato inter vivos, e, no caso de 

sucessão mortis causa, a transmissão da propriedade ocorre no momento de sua 

abertura. 

d) a propriedade de bem imóvel transmite-se ao herdeiro do de cujus, pelo registro do formal 

de partilha no Cartório de Registro de Imóveis, sendo certo que, até esse momento, existe 

para o sucessor mera expectativa de direito. 

e) a propriedade de veículo automotor, por se tratar de bem legalmente equiparado a imóvel, 

somente se transmite com a transferência do título de propriedade por meio do registro do 

Detran. 

 

Questão 04 (2,0 pontos) Julgue o próximo item, certo ou errado, relativo à propriedade, 

explicando e fundamentando sua resposta:  

“Distanciando-se do sistema francês, a lei brasileira exige que a transmissão de um bem imóvel 

por ato oneroso inter-vivos seja materializada por meio de escritura pública de compra e venda, 

de modo que somente após a lavratura desse ato é que o bem passará a integrar o patrimônio 

do comprador, sendo sua a propriedade.”. 
 

 

Item: "errado". 

Análise da questão: dispõe o art. 481 do CC: "Pelo contrato de compra e venda, um dos 

contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo 

preço em dinheiro". O sistema nacional se aproxima do germânico, e não do francês. É 

que o contrato de compra e venda não é translativo do domínio, mas gerador, 



 

unicamente, de direito pessoal entre as partes. Não opera a transferência da 

propriedade. Tratando-se de bem móveis, a transferência da propriedade só se perfaz 

pela tradição. Se a coisa a transferir for imóvel, opera-se a translatividade do domínio 

pelo registro do título (CC, arts. 1.226, 1.227, 1.245 e 1.267). 

 

 

Questão 05 (2,0 pontos) Em um determinado processo de reintegração de posse, proposta 

contra Juarez da Silva, no qual sustenta em sua contestação que reside no imóvel juntamente 

com sua família, mas não declarou a partir de quando teria ingressado na posse do mesmo. 

Somente afirma que o João Batista recebeu a posse mediante título inválido, com o óbito do 

seu irmão, onde não tinha descendentes, nem ascendentes, e por herança lhe foi transmitida. 

O fato é que o imóvel pertenceria à Municipalidade com finalidade residencial e destinação 

para pessoas carentes e que o falecido irmão do autor não poderia ter adquirido o imóvel, 

porque o Instrumento Particular de Doação Municipal veda, a transferência a qualquer título a 

terceiros, razão pela qual não poderia ter cedido seus direitos sobre o imóvel a seu irmão de 

João Batista. Com base nestas informações, explique fundamentando se seria possível a 

reintegração de posse em favor de João Batista? (1,5 pontos) Caberia a concessão de 

liminar? (0,5 pontos) 

 

Resposta: A liminar é possível pois não há comprovação se a posse é nova ou velha e o 

posicionamento do STJ é pacífico no posicionamento em prol do reivindicante desde 

que comprovado a existência de título do autor, ao passo que o réu não possui nenhum 

título a justificar melhor posse. Não havendo explicações claras de como adentrou no 

imóvel, corroborando as alegações iniciais de esbulho. O réu não pode em nome próprio 

defender direito alheio, invocando eventual irregularidade/nulidade que seria do 

interesse do município. Desnecessária a intervenção do ente público neste processo, 

pois as questões aqui debatidas se restringem à análise da melhor posse e ocorrência 

de violação desta. Sendo possível desta forma a reintegração de posse em favor de João 

Batista. 

 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 
8,0 

pontos 

Disciplina: Direito Empresarial I Data: 22/9/17 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 6º Per. B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
I – INSTRUÇÕES: 

- É permitida a consulta à legislação “seca” (sem anotações ou comentários). 

- Responda às questões utilizando apenas caneta azul ou preta. Questões respondidas a lápis no espaço 

destinado às respostas não serão consideradas e nem pontuadas, ainda que se passe caneta por cima. O uso de 

lápis só está autorizado nos campos de rascunho. 

- Responda às questões na mesma ordem em que são propostas. Respostas fora da ordem de enumeração 

proposta não serão consideradas nem pontuadas. 

- A simples transcrição do conteúdo de artigos de lei não pontua, bem como se a explicação não decorrer 

logicamente da resposta. 

- Não destaque ou solte as folhas deste caderno de prova, pois tal ação resultará em atribuição de nota 0 (zero). 

- Não é permitido ao (à) aluno (a), durante a avaliação, ter acesso ou utilizar qualquer aparelho eletrônico, 

inclusive telefone celular. O aluno que for surpreendido utilizando esse tipo de aparelho será retirado da sala em 

que se realiza a avaliação e as questões de sua prova não serão pontuadas. 

 

1ª questão (2,0 pontos): Rodrigo Vieira dos Santos Fabricação de Pães e Doces teve faturamento bruto de R$ 

298.769,45 (duzentos e noventa e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) no 

ano de 2016. Atualmente, figura no polo passivo de ação de despejo por falta de pagamento promovida em seu 

desfavor por Lauro Luís Camargo. Em tal processo, o autor pediu, além do despejo, o recebimento dos alugueis 

em atraso e demais encargos contratuais. O réu, por sua vez, alegou ilegitimidade passiva ad causam, pois a 

pessoa jurídica Rodrigo Vieira dos Santos Fabricação de Pães e Doces jamais foi parte contratual, uma vez que a 

locação teria sido firmada pela pessoa física Rodrigo Vieira dos Santos, em desfavor de quem a ação deveria ter 

sido proposta. Diante dessa situação hipotética, responda: 

a) Rodrigo Vieira dos Santos pode figurar no polo passivo da ação de despejo? (0,5 ponto) Explique sua 

resposta (1,0 ponto). 

b) Que elemento está faltando no nome empresarial “Rodrigo Vieira dos Santos Fabricação de Pães e 

Doces”? (0,5 ponto). 

 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 



 

 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

RASCUNHO 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 



 

2ª questão (2,0 pontos): Elizabeth Maria Koop atua como empresária individual, usando o nome empresarial E.M. 

Koop Livreira ME. Em 20 de setembro de 2017, Elizabeth foi interditada e declarada absolutamente incapaz. 

Diante dessa situação hipotética, responda: 

a) Elizabeth poderá continuar a exercer empresa? (0,25 pontos) Em caso positivo, explique em que 

circunstâncias ela poderá continuar a exercer empresa. Em caso negativo, informe qual procedimento 

deverá ser tomado para encerramento de suas atividades empresariais (1,0 ponto). Em qualquer caso, 

indique o fundamento legal de sua resposta (0,5 ponto). 

b) Qual é a espécie de nome empresarial da empresária E.M. Koop Livreira ME? (0,25 pontos). 

 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 



 

RASCUNHO 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 



 

3ª questão (2,5 pontos): Joy Health Comércio de Medicamentos Ltda. é sociedade empresária constituída há 

mais de 20 anos com sede na cidade de Araxá (MG), a qual possui cerca de 100 mil habitantes. Desde sua 

constituição, a Joy Health Comércio de Medicamentos Ltda.. constituiu estabelecimento empresarial intitulado 

“Drogamar”. Também desde o começo de suas atividades, a Joy Health Comércio de Medicamentos Ltda. oferece 

a seus clientes serviço de entrega de medicamentos que pode ser contratado por telefone e pela internet. Há 

cerca de 1 ano, outra sociedade empresária, denominada Flor de Lótus Drogaria Ltda., montou na mesma cidade 

uma drogaria que recebeu título de estabelecimento “Drogamar Saúde”. Em razão disso, a Joy Health Comércio 

de Medicamentos Ltda. encaminhou notificação extrajudicial à Flor de Lótus Drogaria Ltda. para que, no prazo de 

30 dias, se abstivesse de utilizar, em seu estabelecimento empresarial, a expressão “Drogamar” ou outra 

semelhante que pudesse confundir a clientela. Como a Flor de Lótus Drogaria Ltda. ficou inerte, a Joy Health 

Comércio de Medicamentos Ltda. promoveu, em desfavor daquela, ação ordinária em que requereu que a 

sociedade ré fosse obrigada a não mais utilizar a expressão “Drogamar” em seu estabelecimento e fosse 

condenada ao pagamento de indenização por danos. A Flor de Lótus Drogaria Ltda., por sua vez, alegou em 

contestação que sequer tinha conhecimento da existência da autora, até ser por ela notificada e que a autora 

sequer possui registro de marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI. Diante dessa situação 

hipotética e com base no Código Civil, responda: 

a) Qual a definição legal de estabelecimento empresarial (0,5 ponto)? Dê o fundamento legal de sua 

resposta (0,25 ponto). 

b) Imaginando ser você o juiz da causa acima descrita, defina sua decisão (0,25 pontos) explicando porque 

a Flor de Lótus Drogaria Ltda. pode ou não manter o título de estabelecimento “Drogamar Saúde” (0,5 

ponto). 

c) Supondo que a Joy Health Comércio de Medicamentos Ltda. venha a constituir um estabelecimento filial 

na cidade de Catalão (GO), quais providências deverá tomar no que diz respeito ao registro de empresa 

(0,5 ponto)? Dê o fundamento legal de sua resposta (0,5 ponto).  

 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 



 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

RASCUNHO 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 



 

4ª questão (1,5 pontos): Miguel Kodja Neto pretendem constituir uma empresa individual de responsabilidade 

limitada que terá como objeto atividade de prestação de serviço de registro audiovisual (fotografia e filmagem) de 

eventos. Miguel projeta que, no primeiro ano de funcionamento, a pessoa jurídica a ser constituída deverá ter 

faturamento bruto de cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), uma vez que pretende atuar em todo o estado 

de Goiás e oferecer a contratação de seus serviços pela internet. Diante dessa situação hipotética,  

a) Sugira o nome empresarial que a nova empresa individual de responsabilidade limitada acima descrita 

poderá utilizar (0,5 ponto). 

b) Informe qual a espécie de nome empresarial por você sugerida (0,5 ponto) 

c) Qual princípio formador do nome empresarial garantirá à nova pessoa jurídica o uso exclusivo de seu 

nome empresarial em todo o território do estado de Goiás? (0,25 pontos) O que informa tal princípio? 

(0,25 pontos). 

 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 
8,0 

pontos 

Disciplina: Direito Empresarial I Data: 22/9/17 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 6º Per. B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
I – INSTRUÇÕES: 

- É permitida a consulta à legislação “seca” (sem anotações ou comentários). 

- Responda às questões utilizando apenas caneta azul ou preta. Questões respondidas a lápis no espaço 

destinado às respostas não serão consideradas e nem pontuadas, ainda que se passe caneta por cima. O uso de 

lápis só está autorizado nos campos de rascunho. 

- Responda às questões na mesma ordem em que são propostas. Respostas fora da ordem de enumeração 

proposta não serão consideradas nem pontuadas. 

- A simples transcrição do conteúdo de artigos de lei não pontua, bem como se a explicação não decorrer 

logicamente da resposta. 

- Não destaque ou solte as folhas deste caderno de prova, pois tal ação resultará em atribuição de nota 0 (zero). 

- Não é permitido ao (à) aluno (a), durante a avaliação, ter acesso ou utilizar qualquer aparelho eletrônico, 

inclusive telefone celular. O aluno que for surpreendido utilizando esse tipo de aparelho será retirado da sala em 

que se realiza a avaliação e as questões de sua prova não serão pontuadas. 

 

 

 

1ª questão (2,0 pontos): Rodrigo Vieira dos Santos Fabricação de Pães e Doces teve faturamento bruto de R$ 

298.769,45 (duzentos e noventa e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) no 

ano de 2016. Atualmente, figura no polo passivo de ação de despejo por falta de pagamento promovida em seu 

desfavor por Lauro Luís Camargo. Em tal processo, o autor pediu, além do despejo, o recebimento dos alugueis 

em atraso e demais encargos contratuais. O réu, por sua vez, alegou ilegitimidade passiva ad causam, pois a 

pessoa jurídica Rodrigo Vieira dos Santos Fabricação de Pães e Doces jamais foi parte contratual, uma vez que a 

locação teria sido firmada pela pessoa física Rodrigo Vieira dos Santos, em desfavor de quem a ação deveria ter 

sido proposta. Diante dessa situação hipotética, responda: 

a) Rodrigo Vieira dos Santos pode figurar no polo passivo da ação de despejo? (0,5 ponto) Explique sua 

resposta (1,0 ponto). 

b) Que elemento está faltando no nome empresarial “Rodrigo Vieira dos Santos Fabricação de Pães e 

Doces”? (0,5 ponto). 

Respostas esperadas: 

a) Sim, Rodrigo Vieira dos Santos pode figurar no polo passivo da ação de despejo (0,5 ponto). Isso 

se dá porque, pela análise de seu nome empresarial, Rodrigo Vieira dos Santos Fabricação de Pães 

e Doces é empresário individual e, portanto, pessoa física. Sendo assim, Rodrigo Vieira dos Santos 



 

optou por exercer empresa em nome próprio, sem constituir pessoa jurídica, e é em desfavor dele 

mesmo que a ação de despejo deveria ser proposta. (1,0 ponto). 

b) Está faltando, ao final do nome empresarial, a expressão “ME” (0,5 ponto), a qual indica tratar-se a 

atividade econômica exercida por Rodrigo Vieira dos Santos uma microempresa, pois possui 

faturamento bruto anual inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), nos termos do art. 

3º, da Lei Complementar 123/2006. 

 

 

 

Elizabeth Maria Koop atua como empresária individual, usando o nome empresarial E.M. Koop Livreira ME. Em 20 

de setembro de 2017, Elizabeth foi interditada e declarada absolutamente incapaz. Diante dessa situação 

hipotética, responda: 

a) Elizabeth poderá continuar a exercer empresa? (0,25 pontos) Em caso positivo, explique em que 

circunstâncias ela poderá continuar a exercer empresa. Em caso negativo, informe qual procedimento 

deverá ser tomado para encerramento de suas atividades empresariais (1,0 ponto). Em qualquer caso, 

indique o fundamento legal de sua resposta (0,5 ponto). 

b) Qual é a espécie de nome empresarial da empresária E.M. Koop Livreira ME? (0,25 pontos). 

 
Respostas esperadas: 

a) Elizabeth poderá continuar a exercer empresa (0,25 pontos), desde que seja devidamente 

representada, dada a sua incapacidade civil absoluta, e obtenha prévia autorização judicial (1,0 

ponto), nos termos do art. 974, caput e 1º, do Código Civil (0,5 ponto). 

b) A espécie de nome empresarial da empresária E.M. Koop Livreira ME é firma individual (0,25 

pontos). 

 

 

 

3ª questão (2,5 pontos): Joy Health Comércio de Medicamentos Ltda. é sociedade empresária constituída há 

mais de 20 anos com sede na cidade de Araxá (MG), a qual possui cerca de 100 mil habitantes. Desde sua 

constituição, a Joy Health Comércio de Medicamentos Ltda.. constituiu estabelecimento empresarial intitulado 

“Drogamar”. Também desde o começo de suas atividades, a Joy Health Comércio de Medicamentos Ltda. oferece 

a seus clientes serviço de entrega de medicamentos que pode ser contratado por telefone e pela internet. Há 

cerca de 1 ano, outra sociedade empresária, denominada Flor de Lótus Drogaria Ltda., montou na mesma cidade 

uma drogaria que recebeu título de estabelecimento “Drogamar Saúde”. Em razão disso, a Joy Health Comércio 

de Medicamentos Ltda. encaminhou notificação extrajudicial à Flor de Lótus Drogaria Ltda. para que, no prazo de 

30 dias, se abstivesse de utilizar, em seu estabelecimento empresarial, a expressão “Drogamar” ou outra 

semelhante que pudesse confundir a clientela. Como a Flor de Lótus Drogaria Ltda. ficou inerte, a Joy Health 

Comércio de Medicamentos Ltda. promoveu, em desfavor daquela, ação ordinária em que requereu que a 

sociedade ré fosse obrigada a não mais utilizar a expressão “Drogamar” em seu estabelecimento e fosse 

condenada ao pagamento de indenização por danos. A Flor de Lótus Drogaria Ltda., por sua vez, alegou em 

contestação que sequer tinha conhecimento da existência da autora, até ser por ela notificada e que a autora 

sequer possui registro de marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI. Diante dessa situação 

hipotética e com base no Código Civil, responda: 



 

a) Qual a definição legal de estabelecimento empresarial (0,5 ponto)? Dê o fundamento legal de sua 

resposta (0,25 ponto). 

b) Imaginando ser você o juiz da causa acima descrita, defina sua decisão (0,25 pontos) explicando porque 

a Flor de Lótus Drogaria Ltda. pode ou não manter o título de estabelecimento “Drogamar Saúde” (0,5 

ponto). 

c) Supondo que a Joy Health Comércio de Medicamentos Ltda. venha a constituir um estabelecimento filial 

na cidade de Catalão (GO), quais providências deverá tomar no que diz respeito ao registro de empresa 

(0,5 ponto)? Dê o fundamento legal de sua resposta (0,5 ponto).  

 
Respostas esperadas: 

a) Complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade 

empresária (0,5 ponto), conforme art. 1.142 do Código Civil (0,25 pontos). 

b) Flor de Lótus Drogaria Ltda. não pode manter o título de estabelecimento “Drogamar Saúde” (0,25 

pontos), porque este estabelecimento certamente, pelas informações do enunciado, irá concorrer 

com o estabelecimento intitulado “Drogamar”, uma vez que ambos atuam numa cidade de médio 

porte, com mesmo ramo de atividade, o que pode causar confusão junto ao mercado consumidor, 

além de o estabelecimento “Drogamar” ter sido constituído há mais de 20 anos, ou seja, bem antes 

do estabelecimento “Drogamar Saúde” (0,5 ponto). 

c) Deverá providenciar o registro da filial no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta 

Comercial) do estado de Goiás (em que se localiza a filial) e averbar a constituição do 

estabelecimento filial no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede (0,5 ponto), 

conforme previsão do art. 969, caput (0,25 pontos) e parágrafo único (0,25 pontos), do Código Civil. 

 

 

 

4ª questão (1,5 pontos): Miguel Kodja Neto pretendem constituir uma empresa individual de responsabilidade 

limitada que terá como objeto atividade de prestação de serviço de registro audiovisual (fotografia e filmagem) de 

eventos. Miguel projeta que, no primeiro ano de funcionamento, a pessoa jurídica a ser constituída deverá ter 

faturamento bruto de cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), uma vez que pretende atuar em todo o estado 

de Goiás e oferecer a contratação de seus serviços pela internet. Diante dessa situação hipotética,  

a) Sugira o nome empresarial que a nova empresa individual de responsabilidade limitada acima descrita 

poderá utilizar (0,5 ponto). 

b) Informe qual a espécie de nome empresarial por você sugerida (0,5 ponto) 

c) Qual princípio formador do nome empresarial garantirá à nova pessoa jurídica o uso exclusivo de seu 

nome empresarial em todo o território do estado de Goiás? (0,25 pontos) O que informa tal princípio? 

(0,25 pontos). 

 

Respostas esperadas: 

a) Firma, com base no nome civil de Miguel Kodja Neto, ou denominação, com base em qualquer 

expressão linguística, livremente criado pelo (a) aluno (a), mas informando, ao final, as expressões 

“EIRELI” (indicativa do tipo de pessoa jurídica) e “ME” (indicativa do porte econômico da empresa 

(0,5 ponto). 



 

b) Firma ou denominação, conforme o nome livremente criado pelo (a) aluno (a) nas condições acima 

descritas (0,5 ponto). 

c) Princípio da novidade (0,25 pontos), pelo qual não poderá ser registrado nome empresarial igual ou 

parecido com outro previamente registrado na mesma Junta Comercial (0,25 pontos. 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PENAL V Data: 27/09/17 

Professor(a): Talita Neri Turma: 6.ºB 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Obs: A prova é individual, sendo permita a consulta apenas ao Código. Questões respondidas a lápis não 
serão avaliadas e as questões objetivas rasuradas ou com mais de uma resposta serão consideradas 
como erradas. Nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. As 
questões discursivas devem ser respondidas no espaço (linhas) delimitado para cada questão. 
 

 
1) (1,0 ponto) Suponha que João foi condenado pela prática de um crime de extorsão 
qualificada, cometido mediante a restrição da liberdade da vítima para a obtenção de 
vantagem econômica, com resultado morte. No momento da execução da pena, o juiz verificou 
que João já ostentava em sua Folha de Antecedentes Criminais condenações pela prática 
de um crime de homicídio tentado contra seu primo, ocorrido em razão de motivo fútil no 
ano de 2013; de um crime de estupro simples realizado contra Maria em 2014; e pela 
prática, no ano de 2012 de dois crimes: um crime de extorsão mediante sequestro e um 
crime de homicídio qualificado-privilegiado. De acordo com a Lei nº 8.072/90, são 
considerados hediondos os seguintes crimes praticados por João: 
 
a) São hediondos os crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima com 
resultado morte; homicídio tentado contra seu primo; estupro simples, extorsão mediante 
sequestro e homicídio qualificado-privilegiado. 
 
b) São hediondos apenas os crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da 
vítima com resultado morte; estupro simples, extorsão mediante sequestro e homicídio 
qualificado-privilegiado. 
 
c) São hediondos apenas os crimes de homicídio tentado contra seu primo; estupro simples e 
extorsão mediante sequestro.  
 
d) São hediondos apenas os crimes de estupro simples, extorsão mediante sequestro e 
homicídio qualificado-privilegiado. 
 
 
2) (1,0 ponto) “A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, 
podendo evitá-los, se omitirem”. Com base nessas noções preliminares retiradas da 
Constituição Federal, em seu art. 5.º, inciso XLIII, bem como no estudo da Lei n.º 8.072/90, 
considere as proposições abaixo, e em seguida assinale a alternativa CORRETA. 
 
I. O dispositivo constitucional acima transcrito comprova a adoção pela legislação brasileira 
do sistema legal, por meio do qual compete apenas ao legislador, num rol taxativo, anunciar 
quais os delitos são considerados hediondos. Nesse sentido, a lei n.º 8.072/90 definiu os 



 

crimes hediondos anunciando as consequências penais e processuais, obedecendo a um 
mandado constitucional de criminalização. 
 
II. A lei 8.072/90 define no seu artigo 1° os crimes considerados hediondos, todos previstos no 
Código Penal, sem prejuízo, contudo, de outros delitos considerados hediondos pela 
Legislação Penal Especial, tal como ocorre com o tráfico ilícito de entorpecentes. 
 
III. A Constituição Federal, além de considerar inafiançáveis os crimes hediondos, tratou de 
proibir expressamente a concessão de graça e anistia para tais crimes. Como a Constituição 
não proibiu expressamente o indulto, a vedação prevista no art. 2.º, inciso I da lei 8.072/90 é 
inconstitucional, por abranger hipótese não prevista na Constituição.  
 
IV. Se determinado cidadão for condenado em processo criminal por ter cometido crime 
hediondo ou equiparado, deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade 
obrigatoriamente em regime fechado, nos termos do art. 2.º, § 1.º da lei 8.072/90. 
 

Está (ao) CORRETA(S): 
 
a) Apenas uma proposição está correta. 
 
b) Apenas duas proposições estão corretas. 
 
c) Apenas três proposições estão corretas. 
 
d) As quatro proposições estão corretas.  
 
 
3) (1,0 ponto) Com base na Lei n.º 9.455/97, que define os crimes de tortura e dá outras 
providências, extraem-se do seu art. 1.º as espécies delitivas doutrinariamente designadas 
tortura-prova, tortura-crime, tortura-discriminatória, tortura-castigo, tortura de pessoa presa e 
omissão perante a tortura. Levando em consideração as disposições previstas na referida lei, 
assinale a opção CORRETA.  
 
a) Suponha que um agente penitenciário determinou que José, preso sob sua custódia, 
permanecesse de pé por dez horas ininterruptas, sem que pudesse beber água ou 
alimentar-se, como forma de castigo, já que José havia cometido grave falta disciplinar. 
Nessa situação, esse agente cometeu crime de tortura, ainda que não tenha utilizado de 
violência ou grave ameaça contra José. 
 
b) No caso da babá que, mediante grave ameaça e como forma de punição por mau 
comportamento durante o jantar, submeter menor que esteja sob sua responsabilidade a 
intenso sofrimento mental, não incidirá nas penas do crime de tortura, podendo ser acusada 
de maus tratos (Art. 136 do CP). 
 
c) Suponha que um policial militar e um agente da Polícia Civil, agindo em comunhão de 
esforços e desígnios, buscando a confissão de um crime, provocaram intenso sofrimento 
físico em João. Posteriormente, o delegado de polícia, ao saber do ocorrido, opta por não 
apurar o caso, visando a abafá-lo. Nesse contexto é correto afirmar que todos praticaram 
crimes previstos da Lei nº 9.455, equiparados ao crime hediondo. 
 
d) Josenildo constrangeu Fabrícia, mediante emprego de grave ameaça, causando-lhe 
grande sofrimento mental, em razão de sua orientação sexual, tendo em vista que ela 



 

gostava de pessoas do mesmo sexo, o que ele não admitia. Assim, Josenildo praticou o 
crime de tortura-discriminatória. 
 
 
4) (1,0 ponto) A força estatal deve ser utilizada para a garantia da ordem e da segurança de 
todos, com imparcialidade, respeitadas as regras legais e sempre voltada ao bem-estar comum 
e não a interesses particulares, mormente de quem detém o poder. Nesse sentido, estando em 
jogo o exercício de força da autoridade, representando o Estado, viabiliza-se o crime 
específico, que é o abuso, nos moldes estipulados na Lei 4.898/65. Com base nessas noções 
preliminares, bem como no estudo da referida lei, assinale a alternativa CORRETA. 
 
 
a) Não constitui crime de abuso de autoridade a conduta, consumada ou tentada, de violação 
de domicílio, fora das hipóteses constitucionais e legais de ingresso em casa alheia, quando 
praticada por delegado de polícia, uma vez que este está amparado pelo estrito cumprimento 
do dever legal, como causa legal de exclusão de ilicitude da conduta típica. 
 
b) Suponha que um Delegado de polícia não tenha comunicado a prisão de um sujeito ao 
magistrado competente, mas tenha comunicado a prisão a um juiz incompetente, de forma 
maliciosa, no intuito de atrasar a ciência do ato. Nessa situação ele não responderá por crime 
de abuso de autoridade. 
 
c) Imagine que um policial civil, juntamente com outra pessoa, que não apresente a qualidade 
de autoridade, efetuem uma prisão ilegal. Na referida situação não é admissível a 
responsabilização por abuso de autoridade do sujeito que apoia o policial, tendo em vista que a 
coautoria não é admitida nos crimes de abuso de autoridade. 
 
d) A representação prevista na lei 4.898/65, que trata dos crimes de abuso de autoridade é 
mera notícia do fato criminoso exercida por petição, inexistindo condição de procedibilidade 
para a instauração da ação penal. 
 
 
5) (2,0 pontos) Determina a Constituição Federal que o civilmente identificado não será 
submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei (CF, art. 5.º, LVIII). 
Com base nessas informações preliminares, suponha que um sujeito tenha sido indiciado em 
Inquérito Policial por crime de roubo. Após a instauração do Inquérito, quando de sua oitiva na 
delegacia, embora possuísse documento de identificação, o seu documento de identidade 
apresentava indícios de falsificação.  
 
a) (1,0 ponto) De acordo com a situação apresentada e com base no que dispõe a 
legislação pertinente, explique de maneira fundamentada sobre a possibilidade ou não de 
ser realizada a identificação criminal do indiciado. 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) (1,0 ponto) Com base na situação apresentada, caso haja necessidade de identificação 
criminal, poderia a autoridade encarregada tomar as providências necessárias à 
identificação criminal, sem que houvesse prévia autorização judicial? Explique sua resposta.  
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
6) (1,0 ponto) Batista, jornalista, teve seu telefone interceptado para que fosse descoberta a 
fonte de uma reportagem, uma vez que alguém repassara informações a ele para uma matéria 
sobre corrupção no poder público. A polícia civil, ao elaborar a representação pela receptação 
telefônica sustentou que a fonte do jornalista participara de um esquema de desvio de verbas 
públicas e sua identificação seria imprescindível para o sucesso da investigação. Nesse 
contexto, explique de maneira fundamentada se a interceptação ocorreu de maneira legal ou 
não. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
7) (1,0 ponto) A criminalidade organizada representa uma grave ameaça à sociedade e ao 
Estado Democrático de Direito como poder paralelo imposto, sobretudo, pela brutalidade, 
violência, intimidação e pelo alto grau de lesividade ao bem jurídico tutelado, incumbindo, 
assim, ao Poder Público estabelecer mecanismos eficazes de persecução penal para o seu 
combate. Considerando que a Lei n. 12.850/13 entrou em vigor em 19 de setembro de 2013, 



 

suponha que uma pessoa tenha constituído uma organização criminosa em 02 de maio de 
2013 que perdurou até 05 de março de 2014, quando os integrantes foram presos 
temporariamente. Explique sobre a possibilidade ou não de responsabilização criminal do 
agente pelo tipo penal previsto no art. 2º da referida lei (12.850/13). Justifique sua resposta 
apresentando dispositivo legal pertinente. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Boa Prova! 

 

 

 
 



Curso de DIREITO
Formulário de Prova Valor: 8,0

Disciplina: Direito Penal V Data: 27/09/17
Professor(a): Talita Neri Turma: 6.ºB

Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 

tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 

Obs: A prova é individual, sendo permita a consulta apenas ao Código. Questões respondidas a lápis não 
serão avaliadas e as questões objetivas rasuradas ou com mais de uma resposta serão consideradas 
como erradas. Nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. As 
questões discursivas devem ser respondidas no espaço (linhas) delimitado para cada questão.

1) (1,0 ponto) Suponha que João foi condenado pela prática de um crime de extorsão 
qualificada, cometido mediante a restrição da liberdade da vítima para a obtenção de 
vantagem econômica, com resultado morte. No momento da execução da pena, o juiz verificou 
que João já ostentava em sua Folha de Antecedentes Criminais condenações pela prática 
de um crime de homicídio tentado contra seu primo, ocorrido em razão de motivo fútil no 
ano de 2013; de um crime de estupro simples realizado contra Maria em 2014; e pela 
prática, no ano de 2012 de dois crimes: um crime de extorsão mediante sequestro e um 
crime de homicídio qualificado-privilegiado. De acordo com a Lei nº 8.072/90, são 
considerados hediondos os seguintes crimes praticados por João:

a) São hediondos os crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima com 
resultado morte; homicídio tentado contra seu primo; estupro simples, extorsão mediante 
sequestro e homicídio qualificado-privilegiado.

b) São hediondos apenas os crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da 
vítima com resultado morte; estupro simples, extorsão mediante sequestro e homicídio 
qualificado-privilegiado.

c) São hediondos apenas os crimes de homicídio tentado contra seu primo; estupro simples e 
extorsão mediante sequestro. 

d) São hediondos apenas os crimes de estupro simples, extorsão mediante sequestro e 
homicídio qualificado-privilegiado.

Gabarito: “c”.

2) (1,0 ponto) “A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, 
podendo evitá-los, se omitirem”. Com base nessas noções preliminares retiradas da 
Constituição Federal, em seu art. 5.º, inciso XLIII, bem como no estudo da Lei n.º 8.072/90, 
considere as proposições abaixo, e em seguida assinale a alternativa CORRETA.

I. O dispositivo constitucional acima transcrito comprova a adoção pela legislação brasileira 
do sistema legal, por meio do qual compete apenas ao legislador, num rol taxativo, anunciar 
quais os delitos são considerados hediondos. Nesse sentido, a lei n.º 8.072/90 definiu os 



crimes hediondos anunciando as consequências penais e processuais, obedecendo a um 
mandado constitucional de criminalização.

II. A lei 8.072/90 define no seu artigo 1° os crimes considerados hediondos, todos previstos no 
Código Penal, sem prejuízo, contudo, de outros delitos considerados hediondos pela 
Legislação Penal Especial, tal como ocorre com o tráfico ilícito de entorpecentes.

III. A Constituição Federal, além de considerar inafiançáveis os crimes hediondos, tratou de 
proibir expressamente a concessão de graça e anistia para tais crimes. Como a Constituição 
não proibiu expressamente o indulto, a vedação prevista no art. 2.º, inciso I da lei 8.072/90 é 
inconstitucional, por abranger hipótese não prevista na Constituição. 

IV. Se determinado cidadão for condenado em processo criminal por ter cometido crime 
hediondo ou equiparado, deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade 
obrigatoriamente em regime fechado, nos termos do art. 2.º, § 1.º da lei 8.072/90.

Está (ao) CORRETA(S):

a) Apenas uma proposição está correta.

b) Apenas duas proposições estão corretas.

c) Apenas três proposições estão corretas.

d) As quatro proposições estão corretas. 

Gabarito: “a”

3) (1,0 ponto) Com base na Lei n.º 9.455/97, que define os crimes de tortura e dá outras 
providências, extraem-se do seu art. 1.º as espécies delitivas doutrinariamente designadas 
tortura-prova, tortura-crime, tortura-discriminatória, tortura-castigo, tortura de pessoa presa e 
omissão perante a tortura. Levando em consideração as disposições previstas na referida lei, 
assinale a opção CORRETA. 

a) Suponha que um agente penitenciário determinou que José, preso sob sua custódia, 
permanecesse de pé por dez horas ininterruptas, sem que pudesse beber água ou 
alimentar-se, como forma de castigo, já que José havia cometido grave falta disciplinar. 
Nessa situação, esse agente cometeu crime de tortura, ainda que não tenha utilizado de 
violência ou grave ameaça contra José.

b) No caso da babá que, mediante grave ameaça e como forma de punição por mau 
comportamento durante o jantar, submeter menor que esteja sob sua responsabilidade a 
intenso sofrimento mental, não incidirá nas penas do crime de tortura, podendo ser acusada 
de maus tratos (Art. 136 do CP).

c) Suponha que um policial militar e um agente da Polícia Civil, agindo em comunhão de 
esforços e desígnios, buscando a confissão de um crime, provocaram intenso sofrimento 
físico em João. Posteriormente, o delegado de polícia, ao saber do ocorrido, opta por não 
apurar o caso, visando a abafá-lo. Nesse contexto é correto afirmar que todos praticaram 
crimes previstos da Lei nº 9.455, equiparados ao crime hediondo.



d) Josenildo constrangeu Fabrícia, mediante emprego de grave ameaça, causando-lhe 
grande sofrimento mental, em razão de sua orientação sexual, tendo em vista que ela 
gostava de pessoas do mesmo sexo, o que ele não admitia. Assim, Josenildo praticou o 
crime de tortura-discriminatória.

Gabarito: “a”.

4) (1,0 ponto) A força estatal deve ser utilizada para a garantia da ordem e da segurança de 
todos, com imparcialidade, respeitadas as regras legais e sempre voltada ao bem-estar comum 
e não a interesses particulares, mormente de quem detém o poder. Nesse sentido, estando em 
jogo o exercício de força da autoridade, representando o Estado, viabiliza-se o crime 
específico, que é o abuso, nos moldes estipulados na Lei 4.898/65. Com base nessas noções 
preliminares, bem como no estudo da referida lei, assinale a alternativa CORRETA.

a) Não constitui crime de abuso de autoridade a conduta, consumada ou tentada, de violação 
de domicílio, fora das hipóteses constitucionais e legais de ingresso em casa alheia, quando 
praticada por delegado de polícia, uma vez que este está amparado pelo estrito cumprimento 
do dever legal, como causa legal de exclusão de ilicitude da conduta típica.

b) Suponha que um Delegado de polícia não tenha comunicado a prisão de um sujeito ao 
magistrado competente, mas tenha comunicado a prisão a um juiz incompetente, de forma 
maliciosa, no intuito de atrasar a ciência do ato. Nessa situação ele não responderá por crime 
de abuso de autoridade.

c) Imagine que um policial civil, juntamente com outra pessoa, que não apresente a qualidade 
de autoridade, efetuem uma prisão ilegal. Na referida situação não é admissível a 
responsabilização por abuso de autoridade do sujeito que apoia o policial, tendo em vista que a 
coautoria não é admitida nos crimes de abuso de autoridade.

d) A representação prevista na lei 4.898/65, que trata dos crimes de abuso de autoridade é 
mera notícia do fato criminoso exercida por petição, inexistindo condição de procedibilidade 
para a instauração da ação penal.

Gabarito: “d”

5) (2,0 pontos) Determina a Constituição Federal que o civilmente identificado não será 
submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei (CF, art. 5.º, LVIII). 
Com base nessas informações preliminares, suponha que um sujeito tenha sido indiciado em 
Inquérito Policial por crime de roubo. Após a instauração do Inquérito, quando de sua oitiva na 
delegacia, embora possuísse documento de identificação, o seu documento de identidade 
apresentava indícios de falsificação. 

a) (1,0 ponto) De acordo com a situação apresentada e com base no que dispõe a 
legislação pertinente, explique de maneira fundamentada sobre a possibilidade ou não de 
ser realizada a identificação criminal do indiciado.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

b) (1,0 ponto) Com base na situação apresentada, caso haja necessidade de identificação 
criminal, poderia a autoridade encarregada tomar as providências necessárias à 
identificação criminal, sem que houvesse prévia autorização judicial? Explique sua resposta.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Padrão de resposta: Sim, poderia a autoridade encarregada realizar a identificação criminal 
sem prévia autorização judicial. De acordo com a Lei 12.037/09, apenas na hipótese do art. 
3.º, IV (a identificação criminal for essencial às investigações policiais) é que dependerá de 
decisão judicial nesse sentido.

6) (1,0 ponto) Batista, jornalista, teve seu telefone interceptado para que fosse descoberta a 
fonte de uma reportagem, uma vez que alguém repassara informações a ele para uma matéria 
sobre corrupção no poder público. A polícia civil, ao elaborar a representação pela receptação 
telefônica sustentou que a fonte do jornalista participara de um esquema de desvio de verbas 
públicas e sua identificação seria imprescindível para o sucesso da investigação. Nesse 
contexto, explique de maneira fundamentada se a interceptação ocorreu de maneira legal ou 
não.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



Padrão de resposta: A interceptação telefônica é ilegal porquanto o jornalista não tenha 
participação no crime. De acordo com a Lei 9.296/96: Art. 2º Não será admitida a interceptação 
de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: I - não houver 
indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal.

7) (1,0 ponto) A criminalidade organizada representa uma grave ameaça à sociedade e ao 
Estado Democrático de Direito como poder paralelo imposto, sobretudo, pela brutalidade, 
violência, intimidação e pelo alto grau de lesividade ao bem jurídico tutelado, incumbindo, 
assim, ao Poder Público estabelecer mecanismos eficazes de persecução penal para o seu 
combate. Considerando que a Lei n. 12.850/13 entrou em vigor em 19 de setembro de 2013, 
suponha que uma pessoa tenha constituído uma organização criminosa em 02 de maio de 
2013 que perdurou até 05 de março de 2014, quando os integrantes foram presos 
temporariamente. Explique sobre a possibilidade ou não de responsabilização criminal do 
agente pelo tipo penal previsto no art. 2º da referida lei (12.850/13). Justifique sua resposta 
apresentando dispositivo legal pertinente.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Padrão resposta: É possível a responsabilização criminal do agente pelo tipo penal previsto no 
art. 2. Da lei 12.850/13. Nesse sentido, considerando que a organização criminosa é crime 
permanente, aplica-se a súmula 711 do STF, segundo a qual é aplicada a lei mais grave ao 
crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da permanência.

Boa Prova!



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Civil III Data: 26/09/17 

Professor(a): Anna Paula Silva Mantana Turma: 6º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

Observações: 

As questões subjetivas deverão ser fundamentadas. 

Não serão admitidas rasuras. 

 

1-) João ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor de Antônio, a qual foi julgada procedente em 

primeiro grau de jurisdição. Analisando a sentença, o advogado de Antônio se dá conta de que da narração 

dos fatos não decorreu logicamente a conclusão, deixando o ato decisório eivado de dúvidas. A sentença foi 

publicada há dois dias. Pergunta-se: 

a-) De qual ato processual o advogado de Antônio poderá ser valer? (1,5 ponto) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

b-) Haverá a necessidade de intimação da parte contrária? (1,0 ponto) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

c-) Para a prática do ato processual em tese há o recolhimento de custas? (1,0 ponto) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2-) José propôs Ação de Cobrança no Juizado Especial Cível da Comarca de Catalão/GO, em face de Hélio. 

Restada infrutífera a conciliação, o Juiz designou Audiência de Instrução e Julgamento, e, após ouvir as 

testemunhas trazidas pelas partes e os respectivos debates orais, proferiu sentença julgando improcedente o 

pedido o Autor. José, não se conformando com a sentença, procura seu advogado a fim de saber se há algo 

que possa ser feito visando a reforma da decisão. Pergunta-se: 

a-) Qual ato processual deve ser praticado no interesse de João? (1,5 ponto). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

b-) Qual prazo concedido por lei para a prática de referido ato? (1,0 ponto). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

c-) Para a prática do ato processual em tese há o recolhimento de custas? (1,0 ponto) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



 

3-) Encontra-se em pauta um julgamento que envolve a Autorização para uso do medicamento Cannabidiol, 

necessário para o tratamento de uma criança que sofre de epilepsia. O juiz de primeiro grau julgou 

improcedente a ação, alegando que o medicamento não pode ser utilizado, por se tratar de substância ilegal 

no país. As partes, inconformadas, entraram com Recurso de Apelação, alegando que a negativa do juiz 

atenta contra a própria vida do Autor, direito que deve se sobrepor em qualquer circunstância, por se tratar 

de garantia fundamental disposta na Lei Maior. O relator, ao apreciar o recurso, poderá, ou mesmo deverá, 

tratando-se de relevante questão de direito e de repercussão social: (0,5 ponto) 

a-) Dar provimento ao recurso sem submeter a questão à apreciação dos demais componentes da câmara, 

negando a utilização do medicamento, decisão esta que vinculará todos os juízes e órgãos fracionários 

daquele tribunal.  

b-) Determinar a instauração do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade da lei tendo em vista que o 

pedido das partes constitui manifesta afronta à Lei Maior. 

c-) Determinar a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tendo em vista os 

inúmeros casos já existentes versando sobre a matéria.  

d-) Determinar a instauração do Incidente de Assunção de Competência, a fim de que a decisão do Tribunal 

sirva como precedente para outras situações idênticas.  

 

4-) Joana interpôs, na Justiça Estadual Comum da Comarca de Catalão/GO, Ação de Indenização por Danos 

Morais em desfavor do Supermercado Inverno, pleiteando o recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

pelo fato do Réu ter apresentado seu cheque ao banco antes da data combinada, o qual voltou por não ter 

provisão de fundos. Tal fato gerou à Joana inúmeros transtornos e prejuízos. O juiz julgou procedente a 

ação, fundamentando sua decisão e demonstrando no caso concreto a incidência da Súmula 388 do STJ, a 

qual dispõe que: “A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”. O Réu, por sua vez, 

não se conformando com a decisão de primeiro grau, interpôs Recurso de Apelação alegando que a simples 

devolução de cheque não caracteriza dano moral. Diante do fato narrado, assinale a alternativa CORRETA: 

(0,5 ponto) 
a-) Pode o relator, ao receber o Recurso interposto, negar provimento, por ser o recurso contrário à Súmula 

do STJ, devendo antes, conceder o prazo de 05 dias ao recorrente  para manifestação. 

b-) Deve o relator submeter o feito à apreciação da Câmara Recursal, já que, por se tratar de Súmula do STJ, 

deve ser apreciada pela totalidade dos membros da Turma, dispensando-se a oitiva das partes. 

c-) Deve o relator, de ofício, arguir a Assunção de Competência, submetendo os autos ao órgão fracionário 

maior daquele tribunal. 

d-) Deve o relator dar provimento ao Recurso interposto, reformando monocraticamente a decisão de 

primeiro grau. 

 

Boa Prova! 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Civil III Data: 26/09/17 

Professor(a): Anna Paula Silva Mantana Turma: 6º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

Observações: 

As questões subjetivas deverão ser fundamentadas. 

Não serão admitidas rasuras. 

 

1-) João ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor de Antônio, a qual foi julgada procedente em 

primeiro grau de jurisdição. Analisando a sentença, o advogado de Antônio se dá conta de que da narração 

dos fatos não decorreu logicamente a conclusão, deixando o ato decisório eivado de dúvidas. A sentença foi 

publicada há dois dias. Pergunta-se: 

a-) De qual ato processual o advogado de Antônio poderá ser valer? (1,5 ponto) 

Resposta: Deverá interpor Embargos de Declaração a fim de que o juiz esclareça a contradição. Art. 

1.022, inciso I do CPC. 

b-) Haverá a necessidade de intimação da parte contrária? (1,0 ponto) 

Resposta: Apenas se o acolhimento implicar modificação da decisão embargada. Art. 1.023, § 2º do 

CPC. 

c-) Para a prática do ato processual em tese há o recolhimento de custas? (1,0 ponto) 

Resposta: Não se sujeitam a preparo. Art. 1.023, caput, do CPC.  

2-) José propôs Ação de Cobrança no Juizado Especial Cível da Comarca de Catalão/GO, em face de Hélio. 

Restada infrutífera a conciliação, o Juiz designou Audiência de Instrução e Julgamento, e, após ouvir as 

testemunhas trazidas pelas partes e os respectivos debates orais, proferiu sentença julgando improcedente o 

pedido o Autor. José, não se conformando com a sentença, procura seu advogado a fim de saber se há algo 

que possa ser feito visando a reforma da decisão. Pergunta-se: 

a-) Qual ato processual deve ser praticado no interesse de João? (1,5 ponto). 

Resposta: Recurso Inominado. Art. 41 da Lei nº 9.099/95. 

b-) Qual prazo concedido por lei para a prática de referido ato? (1,0 ponto). 

Resposta: 10 dias. Art. 42 da Lei nº 9.099/95. 

c-) Para a prática do ato processual em tese há o recolhimento de custas? (1,0 ponto) 

Resposta: Sim, conforme art. 42, § 1º da Lei nº 9.099/05. 

3-) Encontra-se em pauta um julgamento que envolve a Autorização para uso do medicamento Cannabidiol, 

necessário para o tratamento de uma criança que sofre de epilepsia. O juiz de primeiro grau julgou 

improcedente a ação, alegando que o medicamento não pode ser utilizado, por se tratar de substância ilegal 

no país. As partes, inconformadas, entraram com Recurso de Apelação, alegando que a negativa do juiz 

atenta contra a própria vida do Autor, direito que deve se sobrepor em qualquer circunstância, por se tratar 

de garantia fundamental disposta na Lei Maior. O relator, ao apreciar o recurso, poderá, ou mesmo deverá, 

tratando-se de relevante questão de direito e de repercussão social: (0,5 ponto) 

a-) Dar provimento ao recurso sem submeter a questão à apreciação dos demais componentes da câmara, 

negando a utilização do medicamento, decisão esta que vinculará todos os juízes e órgãos fracionários 

daquele tribunal.  



 

b-) Determinar a instauração do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade da lei tendo em vista que o 

pedido das partes constitui manifesta afronta à Lei Maior. 

c-) Determinar a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tendo em vista os 

inúmeros casos já existentes versando sobre a matéria.  

d-) Determinar a instauração do Incidente de Assunção de Competência, a fim de que a decisão do 

Tribunal sirva como precedente para outras situações idênticas.  

 

4-) Joana interpôs, na Justiça Estadual Comum da Comarca de Catalão/GO, Ação de Indenização por Danos 

Morais em desfavor do Supermercado Inverno, pleiteando o recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

pelo fato do Réu ter apresentado seu cheque ao banco antes da data combinada, o qual voltou por não ter 

provisão de fundos. Tal fato gerou à Joana inúmeros transtornos e prejuízos. O juiz julgou procedente a 

ação, fundamentando sua decisão e demonstrando no caso concreto a incidência da Súmula 388 do STJ, a 

qual dispõe que: “A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”. O Réu, por sua vez, não 

se conformando com a decisão de primeiro grau, interpôs Recurso de Apelação alegando que a simples 

devolução de cheque não caracteriza dano moral. Diante do fato narrado, assinale a alternativa CORRETA: 

(0,5 ponto) 
a-) Pode o relator, ao receber o Recurso interposto, negar provimento, por ser o recurso contrário à 

Súmula do STJ, devendo antes, conceder o prazo de 05 dias ao recorrente  para manifestação. 

b-) Deve o relator submeter o feito à apreciação da Câmara Recursal, já que, por se tratar de Súmula do STJ, 

deve ser apreciada pela totalidade dos membros da Turma, dispensando-se a oitiva das partes. 

c-) Deve o relator, de ofício, arguir a Assunção de Competência, submetendo os autos ao órgão fracionário 

maior daquele tribunal. 

d-) Deve o relator dar provimento ao Recurso interposto, reformando monocraticamente a decisão de 

primeiro grau. 

 

Boa Prova! 
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CURSO DE DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 
Disciplina: DIREITO PROCESSUAL PENAL III Data: 21/09/17 

 Professor(a): PLÍNIO DE MELO PIRES Turma: 6ºB 
 
Aluno(a):  Nota  

 
Leia atentamente todas as questões e responda utilizando o espaço destinado para cada questão. A prova 
deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta, sendo que as questões respondidas a lápis não 
serão avaliadas. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer tentativa de 
fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”. É permitida apenas a consulta ao código, 
sem acréscimos textuais contendo anotações e/ou comentários, sendo que nenhum questionamento será 
atendido pelo professor durante a realização da prova. 
 
 
Questão 01: 

No âmbito do direito processual penal é comumente dito que forma é garantia. Essa 
fórmula, embora repleta de beleza estética, não é necessariamente correta. Incontáveis "crimes" 
foram cometidos e acobertados pelo uso da forma processual. Para que se fique no exemplo 
histórico mais recente, quantas condenações indevidas não foram legitimadas durante a ditadura, 
embora formalmente corretas?! Forma, insisto, não necessariamente é sinônimo de garantia. Com 
isso, o procedimento processual penal precisa ser respaldado na proteção constitucional que lhe é 
inerente. Explique em que consiste essa proteção constitucional (0,5) e quais seus 
desdobramentos em relação ao procedimento processual penal (1,0): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 
Questão 02:  

(XIX Exame de Ordem Unificado/FGV-Adaptada) 
Thales foi denunciado pela prática de um crime de apropriação indébita. Para oitiva da 

vítima Marcos, residente em cidade diversa do juízo competente, foi expedida carta precatória, 
sendo todas as partes intimadas dessa expedição. Antes do retorno, foi realizada audiência de 
instrução e julgamento, mas apenas foram ouvidas as testemunhas de acusação João e José, que 
apresentaram versões absolutamente discrepantes sobre circunstâncias relevantes, sendo que 
ambas afirmaram que estavam no local do fatos. Hélio, padre que escutou a confissão de Thales 
e tinha conhecimento sobre a dinâmica delitiva, em razão de seu dever de guardar segredo, não 
foi intimado. Com a concordância das partes, a audiência de continuação para oitiva das 
testemunhas de defesa e interrogatório foi remarcada.  

A respeito dessa casuística, pergunta-se se a conduta do juízo deprecante, em dar 
continuidade ao procedimento, com a realização de audiência de instrução e julgamento antes do 
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retorno do mandado expedido no juízo deprecado, é adequada sob o ponto de vista do 
procedimento previsto no Código de Processo Penal. 

Justifique sua resposta apresentando dispositivo legal correspondente (1,0). 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 
Questão 03: 

(XX Exame de Ordem Unificado/FGV-Adaptada) 
Guilherme foi denunciado pela prática de um crime de lesão corporal seguida de morte. 

Após o recebimento da denúncia, Guilherme foi devidamente citado. Em conversa com sua defesa 
técnica, Guilherme apresenta prova documental inequívoca de que agiu em estado de 
necessidade. Nessa oportunidade, a defesa orienta o acusado de que deverá comparecer na 
A.I.J. munido da referida prova, a fim de ser apresentada ao juiz e, assim, influenciar em seu livre 
convencimento motivado, tendo em vista que “as provas serão produzidas numa só audiência, 
podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” (art. 400, § 
1º, CPP).  

Considerando a casuística, questiona-se: do ponto de vista procedimental, a orientação 
dada pela defesa ao denunciado foi adequada? Justifique sua resposta apresentando o 
dispositivo legal correspondente. (1,0) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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Questão 04: 
 
A decisão de recebimento da peça inicial acusatória não pode ser atacada, na sistema 

processual penal vigente, por recurso previsto em lei, tanto é verdade que o artigo 581, inciso I do 
Código de Processo Penal reza que “caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou 
sentença: que não receber a denúncia ou a queixa”, motivo pelo qual, havendo insurgência da 
parte afetada, haverá possibilidade apenas para impetração de Habeas Corpus, cuja eficácia não 
se limita aos casos de réus presos. 

Qual são as consequências dessa decisão sob o aspecto processual (0,5) e material (0,5)? 
Justifique sua reposta, inclusive apresentando dispositivo legal correspondente. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 
Questão 05: 

No dia 22.02.2017, na Comarca de Formosa, Estado de Goiás, a magistrada atuante 
perante o juízo criminal comum proferiu o seguinte despacho: 

“O fato de o acusado informar ao Oficial de Justiça que não tem advogado, ou mesmo que 
não tem condições de constituir um, não o exime do dever de contratar profissional para atuar em 
sua defesa, não sendo correto repassar tal incumbência ao Poder Judiciário. Ainda mais quando 
os advogados da Comarca já estão cheios de serviços e sobrecarregados com tantas nomeações. 
Por isso, revendo meu anterior posicionamento, intime-se o acusado pessoalmente para contratar 
um advogado para atuar na sua defesa, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ter sua prisão 
decretada com fundamento na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.” 

Caso tal despacho tenha sido proferido levando em consideração o momento da 
apresentação de defesa escrita no procedimento comum ordinário ou sumário, é possível afirmar 
que o posicionamento adotado pela autoridade judiciária encontra respaldo na legislação 
processual penal vigente? Justifique sua resposta apresentando o dispositivo legal cabível, se 
existente (1,0). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 
Questão 06: 

Imagine que o réu está sendo processado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 
147 do CP (crime de ameaça). Haveria hipótese para esse delito não ser processado e julgado o 
réu perante o Juizado Especial Criminal, ainda que se trate de infração de menor potencial 
ofensivo? Justifique sua resposta apresentando os dispositivos legais cabíveis (1,0).  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 
 
Questão 07: 

Nos Juizados Especiais Criminais, antes do oferecimento da denúncia ou queixa é possível 
a composição civil dos danos ou a transação penal entre a acusação e a defesa. Tais institutos 
visam a reaproximação pacífica de autor do fato e vítima, contribuindo para uma justiça 
restaurativa e não puramente retributiva.  

Além de tais hipóteses despenalizadoras, é possível a aplicação da suspensão condicional 
do processo no rito do JECrim. 

Levando em consideração esse último instituto, imagine o caso em que um fazendeiro da 
região, reincidente em crime doloso, tenha sido denunciado pelo cometimento do crime de 
“supressão ou alteração de marca em animais”, previsto no artigo 162 do Código Penal. Nessa 
hipótese, pergunta-se: é possível a aplicação da suspensão condicional do processo em favor 
desse denunciado? Justifique sua resposta apresentando o dispositivo legal cabível (1,5). 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 
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CURSO DE DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 
Disciplina: DIREITO PROCESSUAL PENAL III Data: 21/09/17 

 Professor(a): PLÍNIO DE MELO PIRES Turma: 6ºB 
 
Aluno(a): GABARITO Nota  

 
 

GABARITO 
 
 
Questão 01: 
(0,5) A proteção constitucional é o princípio do devido processo legal, desdobrado na 
garantia do contraditório e da ampla defesa; 
(1,0) Desdobramentos do Princípio do Devido Processo Legal: a) Integralidade do rito, 
que representa a imposição ao juiz do dever a fiel e integral observância dos atos 
procedimentais previstos em lei; b) Taxatividade do procedimento, segundo o qual não é 
dado ao juiz ou tribunal aplicar procedimento distinto daquele previsto em lei, bem como 
não se admite a inversão dos atos procedimentais; 
 
 
Questão 02: 
É adequada, tendo em vista que “a testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será 
inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta 
precatória, com prazo razoável, intimadas as partes” (art. 222, caput, CPP), além disso, “a 
expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal” (art. 222, § 1º, CPP). 
 
 
Questão 03: 
Não, tendo em vista que a referida prova documental deveria acompanhar a resposta à 
acusação a ser apresentada pelo defensor (CPP. Art. 396-A.  Na resposta, o acusado 
poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário). Tal prova teria o 
condão, em tese, de influenciar na absolvição sumária do acusado, tendo em vista a 
suposta causa excludente de ilicitude, aplicando-se o disposto no artigo 397, I, CPP. 
 
Questão 04: 
A consequência processual nada mais é que a admissão da acusação em face do 
denunciado, iniciando-se o a jurisdição processual; já a consequência material é a 
interrupção do prazo prescricional do crime (art. 117, I, CP). 
 
Questão 05: 
A decisão judicial transcrita não encontra respaldo, pois o CPP estabelece que é dever do 
magistrado nomear defensor dativo ao acusado que citado não comparece ou não 
constitui um advogado, nos termos do artigo 396-A, § 2º: “Não apresentada a resposta no 
prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor 
para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.” 
 
Questão 06: 
Quando o réu não foi encontrado para ser citado pessoalmente, em razão da 
impossibilidade de citação via edital no Juizado, deverá o processo tramitar no juízo 
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criminal comum: Lei 9.099/95. “Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio 
Juizado, sempre que possível, ou por mandado. Parágrafo único. Não encontrado o 
acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para 
adoção do procedimento previsto em lei.” Além disso, “se a complexidade ou 
circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público 
poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo 
único do art. 66 desta Lei” (art. 77, § 2º, Lei 9.099/95). 
 
Questão 07: 
Num primeiro momento sim, seria possível a aplicação da suspensão condicional do 
processo, eis que a pena mínima cominada ao delito é de 06 meses, pouco importando 
que a pena máxima seja de 03 anos. Contudo, para a concessão do benefício previsto no 
artigo 89 da Lei 9.099/95 devem estar preenchidos, concomitantemente, os requisitos do 
artigo 77 do Código Penal, que versa sobre a suspensão da pena, a qual apenas é 
cabível quando o condenado não for reincidente em crime doloso. Como na casuística 
ficou especificado que o denunciado é reincidente em crime doloso, não poderá se 
beneficiar da suspensão condicional do processo. 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL VI      Data: 26/09/17 
 Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo Turma: 7º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1. Aloisio Azevedo em seu livro “O Cortiço” escreveu o seguinte trecho “Bertoleza representava agora ao 

lado de João Romão o papel tríplice de caixeiro, de criada e de amante. Mourejava a valer mas de cara 
alegre; as quatro da madrugada estava já na faxina de todos os dias aviando o café para os fregueses e 

depois preparando o almoço para os trabalhadores de uma pedreira que havia para além de uma grande 

capinzal aos fundos da venda. Varria a casa, cozinhava, vendia ao balcão na taverna, quando o amigo 

andava ocupado lá por fora; fazia a sua quitanda durante o dia no intervalo de outros serviços, e à noite 
passava-se para a porta da venda, e, defronte de um fogareiro de barro, fritava fígado e frigia sardinhas, 

que Romão ia pela manhã, em mangas de camisa, de tamancos e sem meias, comprar à praia do Peixe. E 

o demônio da mulher ainda encontrava tempo para lavar e consertar, além da sua, a roupa do seu homem, 

que esta, valha a verdade, não era tanta e nunca passava em todo o mês de alguns pares de calças de 
zuarte e outras tantas camisas de riscado.”. Sabendo-se que, na história narrada, Bertoleza e João 

Romão eram solteiros quando se juntaram e passaram a viver juntos como um casal, caracterize o 
relacionamento deles pelo Código de 1916 e pelo de 2002? Explique sua resposta. (2,0) 
 
2. Rafaela e Pedro são casados civilmente desde 2015 e o relacionamento conjugal começou a apresentar 

conflitos desde os primeiros momentos, mas que tomaram tal proporção neste ano de 2017 levando o 

casal a decidir pelo fim do casamento. Estudante de Direito do segundo período, Rafaela decidiu buscar 

no Código Civil o tratamento da sua situação. Acabou ficando com mais dúvidas, pois encontrou na lei 
civil as seguintes palavras: “Dissolução da sociedade e do vínculo conjugal”. A questão que se coloca é: 

Esclareça para Rafaela a diferença entre uma e outra situação: a dissolução da sociedade conjugal 
e a dissolução do vínculo conjugal, explicando a vantagem em se optar por uma ou outra situação. 
Justifique com base na Lei Civil (para isso você deve explicar e citar os artigos). (2,0) 
 

3. Jussara é solteira e tem 16 anos, órfã de mãe, pretende se casar com Lúcio de 18 anos. Ocorre que o pai 

de Jussara nega autorizar esse casamento. Face o caso hipotético narrado e com base no Código Civil, 

comente a situação (para isso você deve explicar e citar os artigos). (2,0) 

 
4. O jurista Arnaldo Rizzardo atribui ao caráter contratual do casamento, o fato de se ter eleito, como 

regime legal, este que encerra a preservação do patrimônio de cada cônjuge, já existente antes de casar, 

admitindo a comunicação apenas dos bens amealhados na vigência da relação conjugal como fruto do 
esforço comum do marido e da mulher. Parece mesmo ser, este regime, aquele que melhor respeita a ideia 

de que o casamento é uma estreita comunhão de vida e que, portanto, os cônjuges devem ter os mesmos 

direitos sobre os bens adquiridos, na constância do matrimônio, como resultado do trabalho e do esforço 

comum. Dividem os cônjuges o produto econômico de sua sociedade nupcial, sem misturar riquezas 
oriundas de suas famílias de origem e que não tiveram o menor concurso do consorte na construção dos 

aprestos. Com base nas ideias apresentadas pelo jurista citado, pode-se afirmar que o regime de 

bens ao qual ele se refere é: (1,0) 
a) Comunhão parcial de bens. 
b) Comunhão universal de bens. 

c) Participação final nos aquestos. 

d) Separação convencional de bens. 



 

5. Jonas, viúvo, pai de Ana, Lúcia e Fabíola, começou a namorar Joana e decidiram logo se casar. Tão 
apaixonado, Jonas nem sequer cogitou em fazer o inventário dos bens adquiridos quando casado com a 

mãe de suas filhas e em realizar a partilha entre elas (herdeiras). Pois bem, casou-se novamente às pressas 

e agora, quatro meses depois, decide terminar o casamento com Joana. Tendo em vista a história 

narrada e considerando as regras de Direito Civil, assinale a opção correta: (1,0) 
a) O casamento entre Jonas e Joana é anulável pela falta do inventário e partilha dos bens, que Jonas 

possuía com sua primeira esposa, entre suas filhas (herdeiras). 

b) A ausência de partilha dos bens de Jonas e sua primeira esposa com suas herdeiras caracteriza causa 

suspensiva do casamento, o que obsta o reconhecimento do casamento entre Jonas e Joana. 
c) Trata-se de situação de impedimento para o casamento entre Jonas e Joana, que foi inobservado e gera 

a nulidade do casamento. 

d) O casamento de Jonas e Joana é válido, apesar da falta do inventário e partilha dos bens, que Jonas 

possuía com sua primeira esposa, entre suas filhas (herdeiras). 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL VI      Data: 26/09/17 
 Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo Turma: 7º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1. Aloisio Azevedo em seu livro “O Cortiço” escreveu o seguinte trecho “Bertoleza representava agora ao 

lado de João Romão o papel tríplice de caixeiro, de criada e de amante. Mourejava a valer mas de cara 
alegre; as quatro da madrugada estava já na faxina de todos os dias aviando o café para os fregueses e 

depois preparando o almoço para os trabalhadores de uma pedreira que havia para além de uma grande 

capinzal aos fundos da venda. Varria a casa, cozinhava, vendia ao balcão na taverna, quando o amigo 

andava ocupado lá por fora; fazia a sua quitanda durante o dia no intervalo de outros serviços, e à noite 
passava-se para a porta da venda, e, defronte de um fogareiro de barro, fritava fígado e frigia sardinhas, 

que Romão ia pela manhã, em mangas de camisa, de tamancos e sem meias, comprar à praia do Peixe. E 

o demônio da mulher ainda encontrava tempo para lavar e consertar, além da sua, a roupa do seu homem, 

que esta, valha a verdade, não era tanta e nunca passava em todo o mês de alguns pares de calças de 
zuarte e outras tantas camisas de riscado.”. Sabendo-se que, na história narrada, Bertoleza e João 

Romão eram solteiros quando se juntaram e passaram a viver juntos como um casal, caracterize o 
relacionamento deles pelo Código de 1916 e pelo de 2002? Explique sua resposta. (2,0) 
 
O relacionamento de duas pessoas que se juntam e vivem como casal tal qual o de Bertoleza e de João 

Romão seria considerado concubinato pelo Código Civil de 1916 (0,5), uma vez que só existia a família 

constituída pelo casamento. (0,5), 
Por outro lado, esse mesmo tipo de relacionamento, entre Bertoleza e de João Romão, seria considerado 
pelo Código Civil de 2002 como união estável (0,5),, uma vez que atendesse as exigências de ser público, 

contínuo, duradouro e com intenção de constituir família. (art. 1723 CC) (0,5). 

 
2. Rafaela e Pedro são casados civilmente desde 2015 e o relacionamento conjugal começou a apresentar 
conflitos desde os primeiros momentos, mas que tomaram tal proporção neste ano de 2017 levando o 

casal a decidir pelo fim do casamento. Estudante de Direito do segundo período, Rafaela decidiu buscar 

no Código Civil o tratamento da sua situação. Acabou ficando com mais dúvidas, pois encontrou na lei 

civil as seguintes palavras: “Dissolução da sociedade e do vínculo conjugal”. A questão que se coloca é: 
Esclareça para Rafaela a diferença entre uma e outra situação: a dissolução da sociedade conjugal 
e a dissolução do vínculo conjugal, explicando a vantagem em se optar por uma ou outra situação. 
Justifique com base na Lei Civil (para isso você deve explicar e citar os artigos). (2,0) 
 
A dissolução da sociedade conjugal põe fim aos deveres de fidelidade e coabitação, bem como ao regime 

de bens. (0,5). A opção que leva apenas à dissolução da sociedade conjugal é a separação judicial e a 

vantagem é que se pode restabelecer a sociedade conjugal por ato regular em juízo (art. 1577, CC) (0,5) 
 
A dissolução do vínculo conjugal dissolve o casamento e ocorre por algumas situações (art. 1571, §1º, 

CC), sendo no caso de Rafaela possível pelo divórcio. (0,5) Optando pela dissolução do vínculo conjugal, 

os ex-cônjuges estão liberados para contrair novas núpcias. (0,5) 

 

 



 

3. Jussara é solteira e tem 16 anos, órfã de mãe, pretende se casar com Lúcio de 18 anos. Ocorre que o pai 
de Jussara nega autorizar esse casamento. Face o caso hipotético narrado e com base no Código Civil, 

comente a situação (para isso você deve explicar e citar os artigos). (2,0) 

 

Pelo fato de ter 16 anos, Jussara é autorizada pelo Código Civil a casar, desde que autorizada por ambos 
os representantes legais (art. 1517, caput). (1,0). Sendo órfã e não tendo conseguido autorização do pai, 

resta à Jussara buscar o juiz, que poderá suprir a autorização paterna se a denegação for injusta, de acordo 

com o artigo 1.519) (1,0) 
 
4. O jurista Arnaldo Rizzardo atribui ao caráter contratual do casamento, o fato de se ter eleito, como 

regime legal, este que encerra a preservação do patrimônio de cada cônjuge, já existente antes de casar, 

admitindo a comunicação apenas dos bens amealhados na vigência da relação conjugal como fruto do 

esforço comum do marido e da mulher. Parece mesmo ser, este regime, aquele que melhor respeita a ideia 
de que o casamento é uma estreita comunhão de vida e que, portanto, os cônjuges devem ter os mesmos 

direitos sobre os bens adquiridos, na constância do matrimônio, como resultado do trabalho e do esforço 

comum. Dividem os cônjuges o produto econômico de sua sociedade nupcial, sem misturar riquezas 

oriundas de suas famílias de origem e que não tiveram o menor concurso do consorte na construção dos 
aprestos. Com base nas ideias apresentadas pelo jurista citado, pode-se afirmar que o regime de 

bens ao qual ele se refere é: (1,0) 
a) Comunhão parcial de bens. (arts. 1658 e 1659) 
b) Comunhão universal de bens. 
c) Participação final nos aquestos. 

d) Separação convencional de bens. 

 

5. Jonas, viúvo, pai de Ana, Lúcia e Fabíola, começou a namorar Joana e decidiram logo se casar. Tão 
apaixonado, Jonas nem sequer cogitou em fazer o inventário dos bens adquiridos quando casado com a 

mãe de suas filhas e em realizar a partilha entre elas (herdeiras). Pois bem, casou-se novamente às pressas 

e agora, quatro meses depois, decide terminar o casamento com Joana. Tendo em vista a história 

narrada e considerando as regras de Direito Civil, assinale a opção correta: (1,0) 
a) O casamento entre Jonas e Joana é anulável pela falta do inventário e partilha dos bens, que Jonas 

possuía com sua primeira esposa, entre suas filhas (herdeiras). 

b) A ausência de partilha dos bens de Jonas e sua primeira esposa com suas herdeiras caracteriza causa 

suspensiva do casamento, o que obsta o reconhecimento do casamento entre Jonas e Joana. 
c) Trata-se de situação de impedimento para o casamento entre Jonas e Joana, que foi inobservado e gera 

a nulidade do casamento. 

d) O casamento de Jonas e Joana é válido, apesar da falta do inventário e partilha dos bens, que Jonas 

possuía com sua primeira esposa, entre suas filhas (herdeiras).(art. 1523, I) 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,00 

Disciplina: DIREITO DO TRABALHO I Data: 27/09/17 
 Professor(a): Douglas Medeiros dos Santos Turma: 7º P 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1. (1,0) SAVIGNY, membro maior da escola pandectista alemã e maior expoente da escola de direito 

germânico, leciona que princípios são “parâmetros fundamentais da norma jurídica, inspirando a 

formação de cada legislação, uma vez que se trata de orientações culturais ou políticas da ordem 

jurídica”. Analise os seguintes itens e assinale a alternativa correta: 

 

I – No Direito do Trabalho, ao se fazer uma análise de fatos, e de provas, será dada Primazia, ou 

seja, importância maior, àquilo que puder ser extraído da realidade fática, nesse sentido, 

documentos, mesmo que assinados e reconhecidos, poderão ser simplesmente descartados por uma 

oitiva de testemunha. 

II – Como o Direito do Trabalho tem um caráter pró operário, este jamais se imporá à “vontade” do 

empregado, pois respeita irrestritamente a autonomia privada, pois, o obreiro é o verdadeiro 

possuidor de sua força de trabalho.  

III – Pelo Princípio da Imperatividade das Normas Trabalhistas, no Direito do Trabalho, há uma 

prevalência de regras jurídicas dispositivas em detrimento das regras jurídicas obrigatórias, a 

exemplo do Direito Civil. 

 

IV – São vedados descontos e a redução arbitrários ante ao salário do empregado, por ser verba de 

caráter alimentar, o salário do tem uma proteção especial promovida pelo Direito do Trabalho, tal 

proteção não é absoluta, visto que ao salário a legislação brasileira permite alguns descontos e 

possibilidades de redução. 

a) II e IV estão corretas. 

b) I e IV estão corretas. 

c) I e III estão corretas. 

d) IV está correta.  

 



 

 

2. (1,0) Determinada expressão tem caráter genérico: refere se a todas as relações jurídicas 

caracterizadas por terem sua prestação essencial centrada em uma obrigação de fazer 

consubstanciada em labor humano. Refere se, pois, a toda modalidade de contratação de trabalho 

humano modernamente admissível. Essa expressão englobaria, desse modo, uma segunda 

expressão. Traduz, portanto, a primeira expressão, o gênero a que se acomodam todas as formas 

de pactuação de prestação de trabalho existentes no mundo jurídico atual. Aponte quais são essas 

duas expressões, diferencie as e dê um exemplo de cada: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. (1,0) Os empregados em cargos de confiança realizam funções específicas e possuem um 

regramento jurídico diferenciado em relação aos outros empregados, vejamos a seguinte tirinha: 

 

Segundo a correta aplicação da legislação aplicável à espécie é correto afirmar que: 

a) Os empregados em cargo de confiança não se submetem a controle de jornada, de modo que, se 

realizarem horas extras não perceberão elas em sua remuneração, desde que, recebem uma 

gratificação de função no importe de 30% (trinta por cento) em relação ao seu salário efetivo. 

b) Os empregados em cargo de confiança mesmo percebendo gratificação de função no patamar de 

40% (quarenta por cento) ou até em patamar maior em relação ao seu salário efetivo, poderão ser 

considerados submetidos a controle de jornada, quando, no caso concreto suas funções reais não 

forem compatíveis com as da espécie. 



 

 

c) Se o empregador reverter o empregado em cargo de confiança a seu cargo efetivo após oito anos 

não poderá retirar lhe a gratificação de função tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. 

d) Qualquer seja o cargo de confiança, a gratificação de função deste empregado, não pode ser 

inferior a 40% (quarenta por cento) em relação ao seu salário efetivo. 

 

4. (1,0) Os conceitos de empregador e empregado decorrem, objetivamente, da nossa própria 

legislação trabalhista. No entanto, a exata noção da relação que deve existir entre estes depende de 

circunstâncias fáticas que devem ser observadas. Nesse interim, responda, objetivamente, quantos 

e quais são os elementos fáticos jurídicos componentes da relação de emprego rural e urbano? De 

que modo devem estar presentes? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. (1,0) Com a aprovação da Lei Complementar nº 150, de 2015, que regulamentou a Emenda 

Constitucional n° 72, os empregados domésticos passaram a gozar de novos direitos. Alguns desses 

novos direitos passaram a ser usufruídos logo após a edição da lei. Analise os seguintes itens e 

assinale a alternativa correta:  

I  Há permissividade legal para que determinados empregados domésticos gozem de duplo 

intervalo para repouso ou alimentação que se somados pode ser de até quatro horas.   

II  O empregado doméstico, para assim ser considerado, deve laborar em atividade sem finalidade 

lucrativa e em função do âmbito familiar.  

III  O menor de dezoito anos não pode trabalhar como empregado doméstico, sequer na condição 

de aprendiz. 

IV  O empregado doméstico, para assim ser considerado, deve laborar por no mínimo dois dias por 

semana. 



 

 

a) I e III estão corretas. 

b) I e IV estão corretas. 

c) I, II e IV estão corretas. 

d) II e IV estão corretas. 

 

6. (1,0) A aplicação do Direito requer, como pressuposto, uma interpretação. Interpretar implica 

apreender o sentido de alguma coisa, compreendê la, assim toda interpretação requer uma relação 

sujeito/objeto. Em se tratando de interpretação jurídica, caberá ao intérprete (sujeito da relação) 

tentar compreender o direito (objeto), submergindo nas fontes de que ele se origina e com as quais 

ele se confunde. Nesse sentido, diferencie o que podemos chamar de Fontes Materiais e de Fontes 

Formais do Direito do Trabalho, bem como do que se tratam as Fontes Formais Autônomas e as 

Fontes Formais Heterônomas, dando um exemplo de cada. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. (1,0) Prescrição é o fenômeno jurídico que acarreta a perda do direito de ação por conta de não 

sê lo exercido dentro de um prazo fixado por norma, lei e etc. Ela se materializa na perda da 

pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia de seu titular no decurso de certo 

período. Analise os seguintes itens e assinale a alternativa correta:  

 

 



 

 

I – Regularmente, um contrato de trabalho iniciou se em 01/01/2010 e findou se em 25/09/2015, o 

empregado, então, protocolizou sua reclamação Trabalhista em 24/09/2017, no caso, ocorreu 

prescrição total.  

II  Regularmente, um contrato de trabalho iniciou se em 01/01/2010 e findou se em 25/09/2015, o 

empregado, então, protocolizou sua reclamação Trabalhista em 20/09/2017, no caso, o Direito do 

Trabalho resguardará direitos desde a data de 20/09/2012. 

III  Regularmente, um contrato de trabalho iniciou se em 01/01/2010 e findou se em 25/09/2015, 

o empregado, então, protocolizou sua reclamação Trabalhista em 20/09/2017, no caso, o Direito do 

Trabalho resguardará direitos desde a data de 25/09/2010. 

IV  Regularmente, um contrato de trabalho iniciou se em 01/01/2010 e findou se em 25/09/2015, 

o empregado, então, protocolizou sua reclamação Trabalhista em 24/09/2017, no caso, não ocorreu 

prescrição total.  

a) I e II estão corretas. 

b) I, III e IV estão corretas. 

c) III e IV estão corretas. 

d) II e IV estão corretas. 

 

8. (1,0) Nos finais de ano é comum o comércio e a indústria oferecerem vagas de trabalho por um 

curto período de tempo em decorrência do esperado aumento de vendas e na produção de bens e 

serviços por conta das datas comemorativas de Natal e Ano Novo. Sobre essa modalidade de 

“Contrato de Trabalho”, responda objetivamente, em quais hipóteses esse contrato será válido? 

Qual o seu prazo máximo? É possível a prorrogação deste contrato? Como?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



Padrão de Respostas Esperadas – N1.

1. (1,0) CORRETA: b

2. (1,0) A primeira expressão, que tem caráter genérico, é a expressão Relação de Trabalho, já a segunda 

expressão que é espécie da primeira, é a expressão Relação de Emprego. A primeira expressão 

consubstancia-se em qualquer modalidade de trabalho humano, como por exemplo as atividades de 

trabalho voluntário e de trabalho do autônomo. A segunda expressão, como espécie da primeira, 

consubstancia-se exclusivamente nas relações de emprego, que por requisitos fundamentais indicam a 

presença do empregado e do empregador, como, por exemplo, ocorre nas relações regulamentadas pela 

CLT, dos empregados e empregadores rurais e urbanos. 

3. (1,0) CORRETA: b

4. (1,0) Os elementos fáticos jurídicos componentes da relação de emprego rural e urbano são cinco, 

quais sejam: o empregado ser pessoa física, laborar com pessoalidade, laborar com não eventualidade, a 

onerosidade do trabalho e que o trabalho seja sob subordinação. Para a configuração da relação de 

emprego, estes cinco elementos devem estar presentes de forma cumulativa ou de modo cumulado.

5. (1,0) CORRETA: a

6. Fontes Materiais correspondem aos fatos sociais, econômicos, políticos, culturais, religiosos, biológicos, 

etc., que provocaram a edição de uma determinada regra jurídica, não são a norma em si, mas somente 

o contexto natural ou social que inspiram a criação de uma normatização. As Fontes Formais 

correspondem a dispositivos normativos que expressam a existência de um direito ou obrigação, é a 

norma em si mesma. As Fontes Formais Autônomas são aquelas criadas pelos próprios participantes ou 

pelos representantes da relação de emprego, é expressa por uma normatização que vincula apenas os 

envolvidos, como por exemplo a convenção coletiva de trabalho. As Fontes Formais Heterônomas são 

aquelas formuladas por uma entidade alheia à relação de emprego, criadas pelo Estado, pelo poder 

legislativo, executivo ou judiciário (Estado-Juiz), como por exemplo a Constituição Federal ou uma 

Sentença Normativa.

7. (1,0) CORRETA: d

8. (1,0) O contrato por prazo determinado somente será válido em se tratando: de serviço cuja natureza 

ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, de atividades empresariais de caráter transitório 

e de contrato de experiência. O prazo máximo para contratação de empregado por prazo determinado e 

de dois anos, o contrato por prazo determinado admite uma única prorrogação, desde que, se prorrogado, 

não seja ultrapassado o prazo máximo de dois anos.
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
I – INSTRUÇÕES: 

- É permitida a consulta à legislação “seca” (sem anotações ou comentários). 

- Responda às questões utilizando apenas caneta azul ou preta. Questões respondidas a lápis no espaço 

destinado às respostas não serão consideradas e nem pontuadas, ainda que se passe caneta por cima. O uso de 

lápis só está autorizado nos campos de rascunho. 

- Responda às questões na mesma ordem em que são propostas. Respostas fora da ordem de enumeração 

proposta não serão consideradas nem pontuadas. 

- A simples transcrição do conteúdo de artigos de lei não pontua, bem como se a explicação não decorrer 

logicamente da resposta. 

- Não destaque ou solte as folhas deste caderno de prova, pois tal ação resultará em atribuição de nota 0 (zero). 

- Não é permitido ao (à) aluno (a), durante a avaliação, ter acesso ou utilizar qualquer aparelho eletrônico, 

inclusive telefone celular. O aluno que for surpreendido utilizando esse tipo de aparelho será retirado da sala em 

que se realiza a avaliação e as questões de sua prova não serão pontuadas. 

 

1ª questão (1,5 pontos): A sociedade limitada Ponchio Ayres & Cia. Ltda. tem como sócios os irmãos Paulo 

Roberto Ayres e Antônio Carlos Ayres, e a mãe de ambos, Yolanda Ponchio Ayres. Os dois primeiros sócios 

titularizam 25% do capital social cada um, enquanto a última titulariza os restantes 50% de capital social. Os 

sócios Yolanda e Antônio Carlos aprovaram por maioria, em deliberação com voto contrário do sócio Paulo 

Roberto, a venda de um terreno de propriedade da sociedade Ponchio Ayres & Cia. Ltda. para o sócio Antônio 

Carlos. Inconformado, o sócio Paulo Roberto promoveu ação contra os demais sócios, alegando que o mesmo 

percentual que cabia a cada sócio na sociedade equivalia à sua participação na propriedade dos imóveis da 

pessoa jurídica e, sendo assim, à Sra. Yolanda Ponchio Ayres pertencia 50% do terreno vendido ao sócio Antônio 

Carlos, irmão de Paulo Roberto, caracterizando, portanto, violação de seu direito de herança, uma vez que ele 

também se beneficiaria com parte do terreno quando do falecimento de sua mãe. Imaginando ser você o juiz da 

causa, defina sua decisão (0,5 ponto), explicando se Paulo Roberto tem, ou não, razão em sua pretensão (1,0 

ponto). 
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_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
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2ª questão (2,5 pontos): Engeo Geotécnica e Meio Ambiente Ltda. ajuizou, em abril de 2017, ação monitória em 

face de Auto Posto R5 Ltda., a fim de satisfazer o crédito de R$12.530,94. Determinada a citação da sociedade 

requerida, sobreveio aos autos certidão do sr. oficial de justiça informando a impossibilidade de citação dela no 

endereço declinado, por não ter encontrada ninguém no local após várias tentativas, em horários distintos. Tendo 

por base referida certidão, a autora pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica e consequente 

inclusão dos sócios no polo passivo da ação monitória, arguindo o encerramento irregular da empresa da 

sociedade ré. Não foi colacionado aos autos qualquer outro documento, além da certidão do oficial de justiça, que 

tem fé pública, capaz de provar o encerramento irregular das atividades da empresa da sociedade ré. Diante 

dessa situação hipotética, responda: 

a) Qual procedimento a Engeo Geotécnica e Meio Ambiente Ltda. teve que adotar para pugnar pela 

desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré? (0,5 ponto) Qual a consequência de tal ato 

para a ação de conhecimento? (0,5 ponto) Dê o fundamento legal de suas respostas (0,5 ponto). 

b) No caso acima descrito, explique porque o juiz da causa deve, ou não, determinar a desconsideração da 

personalidade jurídica da sociedade ré e, consequentemente, incluir os sócios no polo passivo da ação 

monitória (1,0 ponto). 

 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 



 

RASCUNHO 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 



 

3ª questão (2,0 pontos): Raimundo Pereira do Nascimento ajuizou Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

Sociedade de Fato e Indenização por Dano Material em face de seu irmão Manoel Pereira do Nascimento, 

aduzindo que em 1993 as partes deram início à sociedade de fato com o empreendimento no comércio voltado a 

materiais de construção, quando no ano de 2000 resolveram vender o aludido depósito de materiais de construção 

e adquiriram novo empreendimento consistente em um bar e mercearia; que todo o empreendimento foi 

sustentando em partes iguais, sendo que em um período de 22 anos adquiriram imóveis, até que o requerido se 

envolveu em relacionamento amoroso com terceira pessoa que veio a gerar a dissolução da sociedade. Por estas 

razões pretende o reconhecimento da sociedade de fato e sua respectiva dissolução, assim como, sejam todos os 

bens adquiridos na constância da sociedade divididos em partes iguais. O próprio autor alega que o réu era quem 

tomava a frente de todas as coisas relacionadas ao comércio. A petição inicial não foi acompanhada de 

documentos probatórios O réu, por sua vez, alegou em contestação que as partes são irmãos, mas nunca 

mantiveram qualquer sociedade de fato. O réu diante das necessidades do autor permitiu que ele permanecesse 

em sua casa, fornecendo-lhe alimentação e mediante esporádicos trabalhos no seu comércio, o que não é capaz 

de ensejar o reconhecimento da relação societária. Alegou ainda que os mencionados imóveis conquistados pelo 

réu são frutos de empreendimento conjunto com sua atual companheira, Sra. Creuza, que muito o ajuda nessa 

fase difícil de sua vida e com a colaboração no comércio informal. Afirma que se trata de um bar existente na Vila 

onde moram, algo muito simples e que pouco serve para manter sua alimentação e modesta vida. A contestação 

também não foi acompanhada de documentos probatórios. Instados a especificarem provas, ambas as partes 

apresentaram interesse na dilação probatória para oitiva de testemunha e depoimento pessoal dos litigantes. 

Diante de tal manifestação das partes, o juiz da causa julgou antecipadamente a lide e indeferiu todos os pedidos 

do autor da ação. Diante dessa situação hipotética e com base no Código Civil, responda: 

a) A decisão do juiz foi correta? (0,25 pontos) Explique sua resposta (0,5 ponto) e dê o fundamento legal 

(0,5 ponto). 

b)  Caso fosse reconhecida a existência de sociedade em comum no presente caso, o sócio Manoel Pereira 

do Nascimento, que, segundo o próprio autor alega, era quem tomava a frente de todas as coisas 

relacionadas ao comércio, poderia exigir receber pro labore? (0,25 pontos) Explique sua resposta (0,5 

ponto). 
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4ª questão (2,0 pontos): Em 2001, Jorge Saad Souen e Miguel Kodja Neto constituíram, por meio de contrato 

social, a sociedade simples Souen e Kodja Serviços Médicos S/S. Não há cláusula expressa no contrato social 

que limite a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais e nem que estipule prazo de duração da 

sociedade, a qual também não foi constituída com propósito específico. Desde 2013, a sociedade, passando por 

dificuldades financeiras, não faz o recolhimento de ISS (imposto sobre serviços) ao Município em que exerce suas 

atividades. Incomodado com tal situação, o sócio Jorge pretende deixar a sociedade. Diante dessa situação 

hipotética, responda: 

a) Que procedimento Jorge deverá adotar para sair da sociedade simples acima descrita? (0,5 ponto) Dê o 

fundamento legal (0,25 pontos). 

b) Supondo que Jorge tenha deixado a sociedade simples acima descrita, tendo sido sua saída averbada no 

registro próprio em 25 de setembro de 2017, e supondo que a referida sociedade venha a sofrer execução 

fiscal pelos impostos não recolhidos ao município, Jorge poderá ser responsabilizado por tais obrigações? 

(0,25 pontos) Em caso positivo, descreva as condições e limites de tal responsabilidade. Em caso 

negativo, fundamente legalmente sua resposta (1,0 ponto). 
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Questões:  
 

PADRÃO DE RESPOSTAS 

 

 

1ª questão (1,5 pontos): A sociedade limitada Ponchio Ayres & Cia. Ltda. tem como sócios os irmãos Paulo 

Roberto Ayres e Antônio Carlos Ayres, e a mãe de ambos, Yolanda Ponchio Ayres. Os dois primeiros sócios 

titularizam 25% do capital social cada um, enquanto a última titulariza os restantes 50% de capital social. Os 

sócios Yolanda e Antônio Carlos aprovaram por maioria, em deliberação com voto contrário do sócio Paulo 

Roberto, a venda de um terreno de propriedade da sociedade Ponchio Ayres & Cia. Ltda. para o sócio Antônio 

Carlos. Inconformado, o sócio Paulo Roberto promoveu ação contra os demais sócios, alegando que o mesmo 

percentual que cabia a cada sócio na sociedade equivalia à sua participação na propriedade dos imóveis da 

pessoa jurídica e, sendo assim, à Sra. Yolanda Ponchio Ayres pertencia 50% do terreno vendido ao sócio Antônio 

Carlos, irmão de Paulo Roberto, caracterizando, portanto, violação de seu direito de herança, uma vez que ele 

também se beneficiaria com parte do terreno quando do falecimento de sua mãe. Imaginando ser você o juiz da 

causa, defina sua decisão (0,5 ponto), explicando se Paulo Roberto tem, ou não, razão em sua pretensão (1,0 

ponto). 

 

Respostas esperadas: 

 

Paulo não tem razão em sua pretensão (0,5 ponto) porque, como se conclui da leitura do enunciado, o 

imóvel em questão pertencia à pessoa jurídica (sociedade limitada Ponchio Ayres & Cia. Ltda.), que não se 

confunde com as pessoas de seus sócios, a teor do princípio da autonomia patrimonial da personalidade 

jurídica, não havendo, portanto, violação do direito de herança de Paulo (1,0 ponto). Ademais, a 

deliberação foi aprovada por sócios titulares de mais da metade do capital social (art. 1.010 do Código 

Civil) e a lei não exige quórum qualificado para aprovação de tal tipo de deliberação (art. 997 c/c art. 999 do 

Código Civil). 

 

 

 

2ª questão (2,5 pontos): Engeo Geotécnica e Meio Ambiente Ltda. ajuizou, em abril de 2017, ação monitória em 

face de Auto Posto R5 Ltda., a fim de satisfazer o crédito de R$12.530,94. Determinada a citação da sociedade 

requerida, sobreveio aos autos certidão do sr. oficial de justiça informando a impossibilidade de citação dela no 

endereço declinado, por não ter encontrada ninguém no local após várias tentativas, em horários distintos. Tendo 



 

por base referida certidão, a autora pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica e consequente 

inclusão dos sócios no polo passivo da ação monitória, arguindo o encerramento irregular da empresa da 

sociedade ré. Não foi colacionado aos autos qualquer outro documento, além da certidão do oficial de justiça, que 

tem fé pública, capaz de provar o encerramento irregular das atividades da empresa da sociedade ré. Diante 

dessa situação hipotética, responda: 

a) Qual procedimento a Engeo Geotécnica e Meio Ambiente Ltda. teve que adotar para pugnar pela 

desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré? (0,5 ponto) Qual a consequência de tal ato 

para a ação de conhecimento? (0,5 ponto) Dê o fundamento legal de suas respostas (0,5 ponto). 

b) No caso acima descrito, explique porque o juiz da causa deve, ou não, determinar a desconsideração da 

personalidade jurídica da sociedade ré e, consequentemente, incluir os sócios no polo passivo da ação 

monitória (1,0 ponto). 

 

Respostas esperadas: 

 

a) Como o pedido se deu no curso da ação de conhecimento, só poderia ser formulado com a 

utilização do incidente de desconsideração de personalidade jurídica (0,5 ponto). A utilização de tal 

incidente processual implica em suspensão da ação de conhecimento até o julgamento definitivo 

do incidente (0,5 ponto). Fundamentos legais: art. 133 do CPC para a primeira resposta e § 3º, do 

art. 134, do CPC, para a segunda resposta (0,5 ponto). 

b) No caso acima descrito o juiz não deve determinar a desconsideração da personalidade jurídica 

porque não há elementos de prova suficientes para caracterizar o abuso de personalidade jurídica 

caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a teor do art. 50 do Código Civil, 

pois a simples certidão do oficial de justiça não é suficiente para chegar a tal conclusão (1,0 

ponto). 

 

 

 

3ª questão (2,0 pontos): Raimundo Pereira do Nascimento ajuizou Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

Sociedade de Fato e Indenização por Dano Material em face de seu irmão Manoel Pereira do Nascimento, 

aduzindo que em 1993 as partes deram início à sociedade de fato com o empreendimento no comércio voltado a 

materiais de construção, quando no ano de 2000 resolveram vender o aludido depósito de materiais de construção 

e adquiriram novo empreendimento consistente em um bar e mercearia; que todo o empreendimento foi 

sustentando em partes iguais, sendo que em um período de 22 anos adquiriram imóveis, até que o requerido se 

envolveu em relacionamento amoroso com terceira pessoa que veio a gerar a dissolução da sociedade. Por estas 

razões pretende o reconhecimento da sociedade de fato e sua respectiva dissolução, assim como, sejam todos os 

bens adquiridos na constância da sociedade divididos em partes iguais. O próprio autor alega que o réu era quem 

tomava a frente de todas as coisas relacionadas ao comércio. A petição inicial não foi acompanhada de 

documentos probatórios O réu, por sua vez, alegou em contestação que as partes são irmãos, mas nunca 

mantiveram qualquer sociedade de fato. O réu diante das necessidades do autor permitiu que ele permanecesse 

em sua casa, fornecendo-lhe alimentação e mediante esporádicos trabalhos no seu comércio, o que não é capaz 

de ensejar o reconhecimento da relação societária. Alegou ainda que os mencionados imóveis conquistados pelo 

réu são frutos de empreendimento conjunto com sua atual companheira, Sra. Creuza, que muito o ajuda nessa 

fase difícil de sua vida e com a colaboração no comércio informal. Afirma que se trata de um bar existente na Vila 



 

onde moram, algo muito simples e que pouco serve para manter sua alimentação e modesta vida. A contestação 

também não foi acompanhada de documentos probatórios. Instados a especificarem provas, ambas as partes 

apresentaram interesse na dilação probatória para oitiva de testemunha e depoimento pessoal dos litigantes. 

Diante de tal manifestação das partes, o juiz da causa julgou antecipadamente a lide e indeferiu todos os pedidos 

do autor da ação. Diante dessa situação hipotética e com base no Código Civil, responda: 

a) A decisão do juiz foi correta? (0,25 pontos) Explique sua resposta (0,5 ponto) e dê o fundamento legal 

(0,5 ponto). 

b)  Caso fosse reconhecida a existência de sociedade em comum no presente caso, o sócio Manoel Pereira 

do Nascimento, que, segundo o próprio autor alega, era quem tomava a frente de todas as coisas 

relacionadas ao comércio, poderia exigir receber pro labore? (0,25 pontos) Explique sua resposta (0,5 

ponto). 

 
Respostas esperadas: 

 

a) A decisão do juiz foi correta (0,25 pontos) porque, no caso de haver sociedade em comum, os 

sócios, nas relações entre si, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, o que 

não foi feito no presente caso (0,5 ponto), conforme previsão do artigo 987 do Código Civil (0,5 

ponto). 

b) Caso fosse reconhecida a existência de sociedade em comum no presente caso, o sócio Manoel 

Pereira do Nascimento não poderia exigir receber pro labore (0,25 pontos) porque ele não foi 

formalmente nomeado administrador da sociedade, por se tratar de sociedade em comum (0,5 

ponto). 

 

 

 

4ª questão (2,0 pontos): Em 2001, Jorge Saad Souen e Miguel Kodja Neto constituíram, por meio de contrato 

social, a sociedade simples Souen e Kodja Serviços Médicos S/S. Não há cláusula expressa no contrato social 

que limite a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais e nem que estipule prazo de duração da 

sociedade, a qual também não foi constituída com propósito específico. Desde 2013, a sociedade, passando por 

dificuldades financeiras, não faz o recolhimento de ISS (imposto sobre serviços) ao Município em que exerce suas 

atividades. Incomodado com tal situação, o sócio Jorge pretende deixar a sociedade. Diante dessa situação 

hipotética, responda: 

a) Que procedimento Jorge deverá adotar para sair da sociedade simples acima descrita? (0,5 ponto) Dê o 

fundamento legal (0,25 pontos). 

b) Supondo que Jorge tenha deixado a sociedade simples acima descrita, tendo sido sua saída averbada no 

registro próprio em 25 de setembro de 2017, e supondo que a referida sociedade venha a sofrer execução 

fiscal pelos impostos não recolhidos ao município, Jorge poderá ser responsabilizado por tais obrigações? 

(0,25 pontos) Em caso positivo, descreva as condições e limites de tal responsabilidade. Em caso 

negativo, fundamente legalmente sua resposta (1,0 ponto). 

 

Respostas esperadas: 

 



 

a) Jorge deverá notificar o outro sócio com antecedência mínima de 60 dias, por se tratar de 

sociedade contratada por prazo indeterminado (0,5 ponto), conforme previsão do art. 1.029 do 

Código Civil (0,25 pontos). 

b) Jorge poderá ser responsabilizado por tais obrigações (0,25 pontos) e sua responsabilidade será 

subsidiária em relação à sociedade, ou seja, se os bens da sociedade não lhe cobrirem a dívida, 

Jorge responderá pelo saldo, na proporção em que participe das perdas sociais, nos termos do art. 

1.023 do Código Civil. Além disso, mesmo após sua retirada, Jorge responderá pelas obrigações 

sociais anteriores à sua saída, até dois anos após averbada a resolução da sociedade, nos termos 

do art. 1.032 do Código Civil (1,0 ponto). 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Civil IV Data: 21/09/17 

Professor(a): Anna Paula Silva Mantana Turma: 7º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Observações: 
Não serão admitidas rasuras. 
As questões subjetivas deverão ser fundamentadas. 

 

1-) João alugou um imóvel de propriedade de Antônio tendo nele residido por 01 ano e 05 meses. Por 

problemas financeiros, e não mais conseguindo efetuar o pagamento dos aluguéis, João desocupou o 

imóvel, deixando uma dívida de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente aos 03 (três) últimos meses de 

aluguel e acessórios da locação. O locador tentou receber seu crédito amigavelmente, mas, como não 

obteve êxito, deu entrada em procedimento arbitral, cobrando referidos valores. Restada infrutífera a 

tentativa de conciliação e após a instrução do processo perante a corte arbitral, o árbitro proferiu decisão 

condenando João a pagar todo o débito acrescido de juros, multa e correções monetárias. Caso João venha 

a descumprir a decisão arbitral, que procedimento poderá ser tomado pelo locador e, perante qual órgão o 

mesmo deverá ser intentado? Explique e fundamente sua resposta. (1,5 ponto)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2-) João praticou o delito de trânsito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 

(homicídio culposo), conduta esta que levou Manoel a óbito. Na sentença, o juiz criminal condenou João 

a 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de todos os danos patrimoniais sofridos pela família de 

Manoel. Como João não pagou o valor determinado, os herdeiros de Manoel não tiveram outra alternativa 

senão procederem à execução da sentença penal condenatória no juízo cível. Assim fizeram, e, como não 

houve o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o MM. Juiz determinou a penhora do único bem 

pertencente a João, qual seja, a casa onde reside com a família. Explique a consequência disso na 

realidade fática e fundamente sua resposta. (1,5 ponto) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3-) Maria adquiriu um veículo da concessionária Forfiad pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais). Após uma semana de uso, o veículo apresentou defeitos. Maria se dirigiu à concessionária, que se 

recusou a solucionar o problema amigavelmente. Assim, foi proposta Ação de Obrigação de Fazer onde 

ficou constatado que o defeito era devido a uma peça enferrujada que comprometia o funcionamento do 

motor. O MM. Juiz condenou a concessionária a proceder à troca da peça, a qual alegou que referido item 

não é mais fabricado há anos, restando impossível se cumprir a tutela jurisdicional específica. Como 

deverá proceder o juiz a fim de satisfazer o credor diante da impossibilidade da troca da peça? Explique e 

fundamente sua resposta. (1,5 ponto) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4-) JP, menor representado por sua genitora, propôs Ação de Alimentos em face de seu genitor, tendo o 

Juiz fixado alimentos definitivos no importe de 01 (um) salário mínimo, a ser pago todo dia 10 (dez) de 

cada mês. Ocorre que o Alimentante não efetuou o pagamento, estando em débito em relação a 05 (cinco) 

meses, o que totaliza R$ 4.685,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais). Diante disso, a 

representante de JP procura seu escritório de advocacia, a fim de saber se há algo a ser feito para que 

possa receber referidos valores. Explique todos os procedimentos que podem ser adotados no caso em 

tese, indicando todos os meios executórios à disposição do credor a fim de fazer valer seu crédito. 

Fundamente sua resposta. (1,5 ponto)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5-) No que tange ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil 

(CPC), se houver vários meios de se satisfazer a dívida, o juiz deve preferir o que causa menos ônus para 

o executado. Quanto a esta premissa, assinale a alternativa que corresponda aos exatos termos do referido 

princípio: (0,5 ponto) 

a-) Ao credor cabe alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicando meios eficazes e mais onerosos, 

sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 

b-) A substituição da penhora de dinheiro por outros bens pode ser deferida em qualquer circunstância.  

c-) A execução se processa no interesse do credor, podendo este inclusive desistir da execução sem 

necessidade da anuência do executado, em qualquer caso. 

d-) Se a execução não trouxer benefício algum para o exequente, o juiz não imporá ônus desnecessários 

ao executado. 

 

6-) Quanto aos requisitos necessários para a realização da execução, assinale a alternativa correta: (0,5 

ponto) 

a-) A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de 

conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. 

b-) Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro dependem de homologação para 

serem executados. 

c-) O juiz pode determinar de ofício, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 

d-) Não é admissível citação por correio no processo executivo. 

 

7-) Quanto à pluralidade de títulos executivos, Fraude à Execução e Fraude Contra Credores, analise as 

proposições abaixo e, em seguida, assinale a única alternativa que contenha todos os itens corretos: (0,5 

ponto) 

I-) Não se autoriza a cumulação de execuções, uma por título judicial e outra por título extrajudicial, 

contra o mesmo devedor, por dificultar o exercício do direito de defesa do executado. 

II-) Se fundadas em títulos diferentes, o credor não poderá cumular várias execuções. 

III-) Por questão de segurança jurídica, nas execuções não é permitido a juntada do título executivo 

original, devendo o credor juntar cópias sem autenticação. 

IV-) Nem a fraude contra credores nem a fraude à execução provocarão a invalidade do negócio jurídico, 

mas tão somente sua ineficácia. 

V-) A fraude contra credores poderá ser reconhecida por meio de Ação Pauliana, que tem como objetivo 

tornar ineficaz negócio jurídico feito por devedores insolventes com bens que seriam usados para 

pagamento da dívida numa ação de execução. 

São verdadeiros os itens: 

a-) I e III. 

b-) III e IV. 



 

c-) I, II e IV. 

d-) IV e V. 

 

8-) Quanto ao procedimento de liquidação, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a única 

alternativa que contenha todos os itens corretos: (0,5 ponto) 

I-) O título executivo judicial deve ser sempre líquido. 

II-) O título executivo extrajudicial pode ser passível de liquidação. 

III-) Não perde a liquidez a dívida cuja definição depende de cálculos aritméticos, para excluir parcelas 

pagas ou incluir verbas acessórias, previstas na lei ou no contrato. 

IV-) Se o título for sentença penal, arbitral ou estrangeira, a liquidação será feita em processo autônomo. 

V-) Não se dará início à execução provisória quando houver recurso pendente recebido com efeito 

suspensivo, mas a lei permite a liquidação provisória, feita em autos suplementares. 

São verdadeiros os itens: 

a-) I, II, III e IV 

b-) II e V 

c-) I, III e V 

d-) III, IV e V 

 

Boa Prova! 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Civil IV Data: 21/09/17 
 Professor(a): Anna Paula Silva Mantana Turma: 7º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Observações: 
Não serão admitidas rasuras. 
As questões subjetivas deverão ser fundamentadas. 

 

1-) João alugou um imóvel de propriedade de Antônio tendo nele residido por 01 ano e 05 meses. Por 
problemas financeiros, e não mais conseguindo efetuar o pagamento dos aluguéis, João desocupou o 
imóvel, deixando uma dívida de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente aos 03 (três) últimos meses de 
aluguel e acessórios da locação. O locador tentou receber seu crédito amigavelmente, mas, como não 
obteve êxito, deu entrada em procedimento arbitral, cobrando referidos valores. Restada infrutífera a 
tentativa de conciliação e após a instrução do processo perante a corte arbitral, o árbitro proferiu decisão 
condenando João a pagar todo o débito acrescido de juros, multa e correções monetárias. Caso João venha 
a descumprir a decisão arbitral, que procedimento poderá ser tomado pelo locador e, perante qual órgão o 
mesmo deverá ser intentado? Explique e fundamente sua resposta. (1,5 ponto)  
 

Resposta: Deverá propor Ação de Execução de Título Executivo Judicial perante a Justiça Pública. 
Arts. 515, inciso VII do CPC e Art. 31 da Lei 9.037/96 
2-) João praticou o delito de trânsito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
(homicídio culposo), conduta esta que levou Manoel a óbito. Na sentença, o juiz criminal condenou João 
a 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de todos os danos patrimoniais sofridos pela família de 
Manoel. Como João não pagou o valor determinado, os herdeiros de Manoel não tiveram outra alternativa 
senão procederem à execução da sentença penal condenatória no juízo cível. Assim fizeram, e, como não 
houve o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o MM. Juiz determinou a penhora do único bem 
pertencente a João, qual seja, a casa onde reside com a família. Explique a consequência disso na 
realidade fática e fundamente sua resposta. (1,5 ponto) 

 
Resposta: Embora o bem de família seja impenhorável, a própria Lei 8.009/90, em seu art. 3º, inciso 
VI traz a exceção para o caso de execução de sentença penal condenatória. Assim, o imóvel onde 
João reside poderá ser objeto de penhora. 
  
3-) Maria adquiriu um veículo da concessionária Forfiad pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais). Após uma semana de uso, o veículo apresentou defeitos. Maria se dirigiu à concessionária, que se 
recusou a solucionar o problema amigavelmente. Assim, foi proposta Ação de Obrigação de Fazer onde 
ficou constatado que o defeito era devido a uma peça enferrujada que comprometia o funcionamento do 
motor. O MM. Juiz condenou a concessionária a proceder à troca da peça, a qual alegou que referido item 
não é mais fabricado há anos, restando impossível se cumprir a tutela jurisdicional específica. Como 
deverá proceder o juiz a fim de satisfazer o credor diante da impossibilidade da troca da peça? Explique e 
fundamente sua resposta. (1,5 ponto) 

 
Resposta: Quando não for possível o cumprimento da tutela específica, deve o juiz, antes da 
conversão em perdas e danos, determinar a providência que assegure um resultado semelhante ao 
que decorreria do adimplemento. Art. 536 do CPC. 
 



 

4-) JP, menor representado por sua genitora, propôs Ação de Alimentos em face de seu genitor, tendo o 
Juiz fixado alimentos definitivos no importe de 01 (um) salário mínimo, a ser pago todo dia 10 (dez) de 
cada mês. Ocorre que o Alimentante não efetuou o pagamento, estando em débito em relação a 05 (cinco) 
meses, o que totaliza R$ 4.685,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais). Diante disso, a 
representante de JP procura seu escritório de advocacia, a fim de saber se há algo a ser feito para que 
possa receber referidos valores. Explique todos os procedimentos que podem ser adotados no caso em 
tese, indicando todos os meios executórios à disposição do credor a fim de fazer valer seu crédito. 
Fundamente sua resposta. (1,5 ponto)  
 
Resposta: Em relação aos 3 últimos meses, pode o credor optar pelo rito do art. 528 do CPC. Em 
relação aos anteriores, o rito do art. 523 do CPC.  
Porém, trata-se de opção, já que o credor pode optar por utilizar o procedimento padrão mesmo 
em relação aos últimos 3 meses, ocasião em que o executado não será preso. – Art. 528, § 8º do CPC. 
Além disso, poderá o credor se valer do desconto em folha de pagamento do executado, da inscrição 
do nome do devedor no cadastro dos inadimplentes, e da penhora de bens (Arts. 782, § 3º e 831, do 
CPC). 
 
5-) No que tange ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil 
(CPC), se houver vários meios de se satisfazer a dívida, o juiz deve preferir o que causa menos ônus para 
o executado. Quanto a esta premissa, assinale a alternativa que corresponda aos exatos termos do referido 
princípio: (0,5 ponto) 
a-) Ao credor cabe alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicando meios eficazes e mais onerosos, 
sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 
b-) A substituição da penhora de dinheiro por outros bens pode ser deferida em qualquer circunstância.  
c-) A execução se processa no interesse do credor, podendo este inclusive desistir da execução sem 
necessidade da anuência do executado, em qualquer caso. 

d-) Se a execução não trouxer benefício algum para o exequente, o juiz não imporá ônus 
desnecessários ao executado. 
 
6-) Quanto aos requisitos necessários para a realização da execução, assinale a alternativa correta: (0,5 
ponto) 

a-) A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de 
conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. 
b-) Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro dependem de homologação para 
serem executados. 
c-) O juiz pode determinar de ofício, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 
d-) Não é admissível citação por correio no processo executivo. 
 
7-) Quanto à pluralidade de títulos executivos, Fraude à Execução e Fraude Contra Credores, analise as 
proposições abaixo e, em seguida, assinale a única alternativa que contenha todos os itens corretos: (0,5 
ponto) 
I-) Não se autoriza a cumulação de execuções, uma por título judicial e outra por título extrajudicial, 
contra o mesmo devedor, por dificultar o exercício do direito de defesa do executado. 
II-) Se fundadas em títulos diferentes, o credor não poderá cumular várias execuções. 
III-) Por questão de segurança jurídica, nas execuções não é permitido a juntada do título executivo 
original, devendo o credor juntar cópias sem autenticação. 
IV-) Nem a fraude contra credores nem a fraude à execução provocarão a invalidade do negócio jurídico, 
mas tão somente sua ineficácia. 
V-) A fraude contra credores poderá ser reconhecida por meio de Ação Pauliana, que tem como objetivo 
tornar ineficaz negócio jurídico feito por devedores insolventes com bens que seriam usados para 
pagamento da dívida numa ação de execução. 
São verdadeiros os itens: 
a-) I e III. 



 

b-) III e IV. 
c-) I, II e IV. 

d-) IV e V. 
 
8-) Quanto ao procedimento de liquidação, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a única 
alternativa que contenha todos os itens corretos: (0,5 ponto) 
I-) O título executivo judicial deve ser sempre líquido. 
II-) O título executivo extrajudicial pode ser passível de liquidação. 
III-) Não perde a liquidez a dívida cuja definição depende de cálculos aritméticos, para excluir parcelas 
pagas ou incluir verbas acessórias, previstas na lei ou no contrato. 
IV-) Se o título for sentença penal, arbitral ou estrangeira, a liquidação será feita em processo autônomo. 
V-) Não se dará início à execução provisória quando houver recurso pendente recebido com efeito 
suspensivo, mas a lei permite a liquidação provisória, feita em autos suplementares. 
São verdadeiros os itens: 
a-) I, II, III e IV 
b-) II e V 
c-) I, III e V  
d-) III, IV e V 
 
 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: PROCESSO PENAL IV  Data: 22/09/17 
 Professor(a): Marco Túlio Ferreira dos Santos Turma: 7º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Orientações Gerais do professor. 
 
1- A prova deve ser feita a caneta azul. Questões a lápis ou caneta de qualquer outra cor 

NÃO serão corrigidas, sendo-lhes atribuída a nota ZERO. 
2- É proibido o uso de celular. O simples toque do celular, piscar de luzes, vibração será 

considerado comunicação, e, portanto cola, sendo atribuído ao examinando a nota ZERO. 
3- A consulta a qualquer material está proibida, sob pena de ser atribuído ao 

examinando nota ZERO em toda a prova. 
4- Não é permitido o contato entre examinandos. 
5- O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 (quarenta minutos). 
6- Não é permitida a utilização de celulares (eletrônicos em geral) mesmo após o fim da 

prova. 
7- Não será permitido rasura em questões fechadas. 
8- Caso o examinando cometa algum erro em questões abertas, deve valer-se da técnica 

correta “(errrso) erro” para correção do eventual equívoco, sob pena de ser atribuído ao 
examinando a nota ZERO na questão.  

9-  O examinando não deve ultrapassar as linhas designadas como “espaço” para 
respostas. Quaisquer que sejam as informações lançadas fora do espaço designado serão 
desconsideradas. 

 

Oportunidade de escolher 

Nomear defensor dativo sem avisar réu é cerceamento de 
defesa, decide STJ 

Juiz só pode nomear defensor dativo após intimar o réu para substituir advogado inerte. 
Caso contrário, estará cerceando a defesa do acusado. Com base nesse entendimento, a 5ª Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, concedeu Habeas Corpus de ofício para anular 
ação penal e desconstituir o trânsito em julgado de condenação, permitindo que um homem 
acusado de crime de roubo de veículo possa se defender com advogado de sua confiança. 

Inicialmente, o acusado não foi encontrado para citação. Em momento posterior, ele foi 
localizado e constituiu advogado. Em seguida, houve a determinação judicial de produção 
antecipada de provas. No entanto, o advogado, apesar de intimado pessoalmente, permaneceu 
inerte, e os autos do processo foram remetidos à Defensoria Pública para atuar no caso. Não 
houve intimação prévia do réu para que pudesse nomear outro advogado à sua escolha. 

Determinada a intimação do réu para interrogatório, ele não foi localizado no endereço 
constante nos autos nem na empresa onde trabalhava, da qual já havia se desligado. Foi então 



 

proferida sentença condenatória com pena de cinco anos, nove meses e dez dias de reclusão em 
regime inicial semiaberto. 

O acusado constituiu um novo advogado apenas quando foi encontrado para cumprir o 
mandado de prisão. Em HC impetrado no STJ, foi requerida a anulação do julgamento ou, 
alternativamente, a anulação do processo a partir da remessa à Defensoria Pública. 

 
Cerceamento de defesa 
Para o relator do caso, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a mudança de endereço do 

réu sem comunicação ao juízo não é desculpa para a falta de sua intimação para constituir novo 
advogado, pois a remessa dos autos à Defensoria ocorreu em janeiro de 2013, enquanto a 
verificação de que ele se encontrava em local incerto se deu apenas em dezembro daquele ano. 

De acordo com o ministro, a jurisprudência das turmas de direito penal do STJ fixou o 
entendimento de que, ante a inércia do advogado constituído, configura cerceamento de defesa a 
nomeação direta de defensor dativo sem que seja dada ao réu a oportunidade prévia de nomear 
um profissional de sua confiança. Há precedente no tribunal, inclusive, afirmando que essa 
intimação deve ser feita por edital, caso o acusado não seja localizado, sob pena de a nomeação 
do defensor dativo gerar VÍCIO DE ATO PROCESSUAL. 

“A escolha de defensor, de fato, é um direito inafastável do réu, principalmente se levar em 
consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o 
investigado/réu e seu patrono, violando o princípio da ampla defesa a nomeação de defensor 
dativo sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado, caso aquele já 
constituído nos autos permaneça inerte na prática de algum ato processual”, concluiu o relator. 

 

Fonte: MODIFICADO 

http://www.conjur.com.br/2017-jun-15/nomear-defensor-dativo-avisar-reu-cerceamento-defesa 

 Considerando o texto acima, bem como os conhecimentos em sala transmitidos, responda: 

 

Questão 1: 

Nomear um advogado dativo, nos termos em que foi feito, consiste em vício de ato 
processual. Que vício é esse? (0,5 ponto) Explique se neste caso o ato possui ou não existência (0,5 
ponto), validade (0,5 ponto) e/ou eficácia (0,5 ponto). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Questão 2: 

A Teoria Geral das Nulidades determina que nulidade é a sanção aplicada pelo Poder Judiciário ao ato 
imperfeito, defeituoso. Tal teoria é regida pelos princípios relacionados a seguir, à exceção de um. 
Assinale-o. (0,5 ponto) 



 

 
a) Princípio do Prejuízo 

b) Princípio da Causalidade 

c) Princípio do Interesse 

d) Princípio da Voluntariedade 

 

Questão 3: 
No processo penal, especificamente sobre as nulidades, é correto afirmar: (0,5 ponto) 
 

a) Ocorrerá nulidade no caso de comparecimento de quinze jurados para constituição do júri.  
b) Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade 

substancial ou na decisão da causa.  
c) As omissões da denúncia ou da queixa poderão ser supridas a todo o tempo, até cinco dias antes 

da audiência de instrução designada.  
d) A nulidade por ilegitimidade do representante da parte não poderá ser sanada, ensejando a 

renovação de todos os atos processuais praticados.  

 

Questão 4: 

O DELEGADO DE POLÍCIA, desconfiado de que Fabiano é o líder de uma quadrilha que 
 realiza assaltos à mão armada na região, DECIDE, com a sua equipe, realizar uma interceptação 
telefônica SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. Durante algumas semanas, escutaram diversas 
conversas, por meio das quais descobriram o local onde a res furtiva era armazenada para 
posterior revenda. 

Com essa informação, o Delegado de Polícia representou pela busca e apreensão a ser 
realizada na residência suspeita, sendo  tal  diligência  autorizada  pelo  Juízo  competente. 
Munidos do mandado  de busca  e  apreensão,  ingressam  na residência encontrando diversos 
objetos fruto de roubo, como joias, celulares,  documentos  de  identidade etc., tudo conforme 
indicou a interceptação telefônica. Assim, Fabiano foi conduzido à Delegacia, onde se registrou 
a ocorrência. 

 
Isto posto, responda: 
 

A) A busca e apreensão é lícita? Justifique. (1,0 ponto) 
B) Como foi (quais as causas, qual o antecedente lógico) para que a mesma (busca e apreensão) 

fosse determinada? (1,0 ponto) 
C) Existe alguma teria criminal/constitucional que pode ser aplicada a este caso, por ser haver 

certos desdobramentos da interceptação telefônica? (1,0 ponto) 
D) Na hipótese de uma ação penal começar, existe algum vício processual penal a ser alegado 

neste caso em concreto? Em caso positivo, explique e aponte qual. (1,0 ponto) 
 

 
Obs.: responda em as perguntas em conjunto, formando assim um raciocínio uno para as três perguntas. 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: PROCESSO PENAL IV  Data: 22/09/17 
 Professor(a): Marco Túlio Ferreira dos Santos Turma: 7º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Orientações Gerais do professor. 
 
1- A prova deve ser feita a caneta azul. Questões a lápis ou caneta de qualquer outra cor 

NÃO serão corrigidas, sendo-lhes atribuída a nota ZERO. 
2- É proibido o uso de celular. O simples toque do celular, piscar de luzes, vibração será 

considerado comunicação, e, portanto cola, sendo atribuído ao examinando a nota ZERO. 
3- A consulta a qualquer material está proibida, sob pena de ser atribuído ao 

examinando nota ZERO em toda a prova. 
4- Não é permitido o contato entre examinandos. 
5- O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 (quarenta minutos). 
6- Não é permitida a utilização de celulares (eletrônicos em geral) mesmo após o fim da 

prova. 
7- Não será permitido rasura em questões fechadas. 
8- Caso o examinando cometa algum erro em questões abertas, deve valer-se da técnica 

correta “(errrso) erro” para correção do eventual equívoco, sob pena de ser atribuído ao 
examinando a nota ZERO na questão.  

9-  O examinando não deve ultrapassar as linhas designadas como “espaço” para 
respostas. Quaisquer que sejam as informações lançadas fora do espaço designado serão 
desconsideradas. 

 

Oportunidade de escolher 

Nomear defensor dativo sem avisar réu é cerceamento de 
defesa, decide STJ 

Juiz só pode nomear defensor dativo após intimar o réu para substituir advogado inerte. 
Caso contrário, estará cerceando a defesa do acusado. Com base nesse entendimento, a 5ª Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, concedeu Habeas Corpus de ofício para anular 
ação penal e desconstituir o trânsito em julgado de condenação, permitindo que um homem 
acusado de crime de roubo de veículo possa se defender com advogado de sua confiança. 

Inicialmente, o acusado não foi encontrado para citação. Em momento posterior, ele foi 
localizado e constituiu advogado. Em seguida, houve a determinação judicial de produção 
antecipada de provas. No entanto, o advogado, apesar de intimado pessoalmente, permaneceu 
inerte, e os autos do processo foram remetidos à Defensoria Pública para atuar no caso. Não 
houve intimação prévia do réu para que pudesse nomear outro advogado à sua escolha. 

Determinada a intimação do réu para interrogatório, ele não foi localizado no endereço 
constante nos autos nem na empresa onde trabalhava, da qual já havia se desligado. Foi então 



 

proferida sentença condenatória com pena de cinco anos, nove meses e dez dias de reclusão em 
regime inicial semiaberto. 

O acusado constituiu um novo advogado apenas quando foi encontrado para cumprir o 
mandado de prisão. Em HC impetrado no STJ, foi requerida a anulação do julgamento ou, 
alternativamente, a anulação do processo a partir da remessa à Defensoria Pública. 

 
Cerceamento de defesa 
Para o relator do caso, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a mudança de endereço do 

réu sem comunicação ao juízo não é desculpa para a falta de sua intimação para constituir novo 
advogado, pois a remessa dos autos à Defensoria ocorreu em janeiro de 2013, enquanto a 
verificação de que ele se encontrava em local incerto se deu apenas em dezembro daquele ano. 

De acordo com o ministro, a jurisprudência das turmas de direito penal do STJ fixou o 
entendimento de que, ante a inércia do advogado constituído, configura cerceamento de defesa a 
nomeação direta de defensor dativo sem que seja dada ao réu a oportunidade prévia de nomear 
um profissional de sua confiança. Há precedente no tribunal, inclusive, afirmando que essa 
intimação deve ser feita por edital, caso o acusado não seja localizado, sob pena de a nomeação 
do defensor dativo gerar VÍCIO DE ATO PROCESSUAL. 

“A escolha de defensor, de fato, é um direito inafastável do réu, principalmente se levar em 
consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o 
investigado/réu e seu patrono, violando o princípio da ampla defesa a nomeação de defensor 
dativo sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado, caso aquele já 
constituído nos autos permaneça inerte na prática de algum ato processual”, concluiu o relator. 

 

Fonte: MODIFICADO 

http://www.conjur.com.br/2017-jun-15/nomear-defensor-dativo-avisar-reu-cerceamento-defesa 

 Considerando o texto acima, bem como os conhecimentos em sala transmitidos, responda: 

Questão 1: 

Nomear um advogado dativo, nos termos em que foi feito, consiste em vício de ato 
processual. Que vício é esse? (0,5 ponto) Explique se neste caso o ato possui ou não existência (0,5 
ponto), validade (0,5 ponto) e/ou eficácia (0,5 ponto). 

Trata-se de nulidade absoluta, hipótese em que o ato existe, não sendo válido nem eficaz. Isto posto, 
o ato foi praticado, mas não surtirá as os efeitos pretendidos por não ter guardado respeito à ampla 
defesa que consiste, inclusive, na faculdade de escolher defesa técnica. Ao nomear advogado ou 
remeter os autos a defensoria pública sem antes intimar o réu para constituir advogado que adote os 
atos pertinentes, houve cerceamento de defesa. Isto posto, o ato existiu, entretanto, não vale nem é 
eficaz. 

Questão 2: 

A Teoria Geral das Nulidades determina que nulidade é a sanção aplicada pelo Poder Judiciário ao ato 
imperfeito, defeituoso. Tal teoria é regida pelos princípios relacionados a seguir, à exceção de um. 
Assinale-o. 
 

a) Princípio do Prejuízo 

b) Princípio da Causalidade 

c) Princípio do Interesse 

d) Princípio da Voluntariedade 

 



 

Questão 3: 
No processo penal, especificamente sobre as nulidades, é correto afirmar: (1,0 ponto) 
 

a) Ocorrerá nulidade no caso de comparecimento de quinze jurados para constituição do júri.  
b) Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade 

substancial ou na decisão da causa.  
c) As omissões da denúncia ou da queixa poderão ser supridas a todo o tempo, até cinco dias antes 

da audiência de instrução designada.  
d) A nulidade por ilegitimidade do representante da parte não poderá ser sanada, ensejando a 

renovação de todos os atos processuais praticados.  

 

Questão 4: 

O DELEGADO DE POLÍCIA, desconfiado de que Fabiano é o líder de uma quadrilha que 
 realiza assaltos à mão armada na região, DECIDE, com a sua equipe, realizar uma interceptação 
telefônica SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. Durante algumas semanas, escutaram diversas 
conversas, por meio das quais descobriram o local onde a res furtiva era armazenada para 
posterior revenda. 

Com essa informação, o Delegado de Polícia representou pela busca e apreensão a ser 
realizada na residência suspeita, sendo  tal  diligência  autorizada  pelo  Juízo  competente. 
Munidos do mandado  de busca  e  apreensão,  ingressam  na residência encontrando diversos 
objetos fruto de roubo, como joias, celulares,  documentos  de  identidade etc., tudo conforme 
indicou a interceptação telefônica. Assim, Fabiano foi conduzido à Delegacia, onde se registrou 
a ocorrência. 

 
Isto posto, responda: 
 

A) A busca e apreensão é lícita? Justifique. (1,0 ponto) 
Não é lícita porque é fruto de uma escuta telefônica não autorizada. É, portanto, fruto de uma 
inobservância técnica que enseja nulidade. 

B) Como foi (quais as causas, qual o antecedente lógico) para que a mesma (busca e apreensão) 
fosse determinada? (1,0 ponto) 
A busca e apreensão só foi determinada porque houve uma escuta telefônica que a tornasse 
necessária. Ocorre, entretanto, que a escuta não foi autorizada por decisão judicial anterior e 
fundamentada como determina a lei (entre outras determinações que não estão em avaliação). 
Isto posto, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, não deve o que se 
produziu a partir da busca e apreensão ser aproveitado no processo. 

C) Existe alguma teria criminal/constitucional que pode ser aplicada a este caso, por ser haver 
certos desdobramentos da interceptação telefônica? (1,0 ponto) 
Frutos dos frutos da árvore envenenada. Uma vez que algo se opera de maneira ilegal, aquilo 
da ilegalidade decorre não pode ser aproveitado em uma ação penal. 

D) Na hipótese de uma ação penal começar, existe algum vício processual penal a ser alegado 
neste caso em concreto? Em caso positivo, explique e aponte qual. (1,0 ponto) 
Nulidade absoluta. Princípio do prejuízo, não observância as diretrizes da lei de interceptação 
telefônica, não observância ao art. 93, IX da CF de 88 (rol exemplificativo) 

 
Obs.: responda em as perguntas em conjunto, formando assim um raciocínio uno para as três perguntas. 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

 
Instruções para a Prova – Leia Antes de Iniciar! 

 

 A Prova deverá ser realizada individualmente. 

 Permite-se a consulta somente à legislação “seca”, atendidos os seguintes requisitos: material 

impresso por editora; que não contenha informações adicionais de cunho doutrinário; proibida a 

utilização de legislação comentada; o material como um todo não pode conter informações 

acrescentadas manual ou eletronicamente. 

 Deverão constar em cima da carteira apenas o material a ser utilizado, por exemplo: lápis, 

borracha e caneta azul ou preta.  

 Celulares deverão ser desligados e guardados junto com outros materiais embaixo da carteira. 

 Não é permitido empréstimo de quaisquer materiais entre colegas. 

 É proibido qualquer tipo de comunicação entre os alunos; 

 É primordial o silêncio durante a realização da prova. 

 O tempo de prova será informado pelo professor. 

 O valor de cada questão está indicado na mesma. 

 Nas questões objetivas há apenas uma resposta correta. Pense bem antes de marcá-la, pois 

rasura e/ou escolha de mais de uma alternativa acarreta na anulação da questão. Na 

eventualidade de recurso deferido apontando mais de uma alternativa como correta somente estas 

serão consideradas, não atribuindo-se pontos para as demais alternativas ou questões em branco. 

 Nas questões discursivas somente serão consideradas as linhas indicadas para cada uma das 

questões. Questões ilegíveis serão desconsideradas. 

 O descumprimento de quaisquer das regras mencionadas levará ao recolhimento de provas e 

atribuição de nota zero aos envolvidos. 

 Todas as informações para resolução das questões estão contidas no texto, o professor não 

responderá a dúvidas individuais. A interpretação das questões faz parte da avaliação 

 

Ótima Prova! 

“A EDUCAÇÃO TEM RAÍZES AMARGAS, MAS OS SEUS FRUTOS SÃO DOCES”. ARISTÓTELES 



 

 
 
 
QUESTÃO 01 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
 
Limongi França apresenta os dois conceitos indicados a seguir: 
 

Hermenêutica: “parte da ciência jurídica que tem por objeto o estudo e a 
sistematização dos processos, que devem ser utilizados para que a 
interpretação se realize, de modo que o seu escopo seja alcançado da 
melhor maneira”  
Interpretação: “aplicar as regras, que a hermenêutica perquire e ordena, 
para o bom entendimento dos textos legais” 

 
Após a leitura e com seus conhecimentos sobre a temática, responda à questão seguinte. 
 
Para Limongi França Hermenêutica e Interpretação são conceitos distintos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 02 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
 
 
Para André Franco Montoro a Hermenêutica é “a teoria científica da interpretação”. Enquanto 
interpretar “é fixar o verdadeiro sentido e alcance de uma norma jurídica”.  
Em relação às formas de desenvolver a interpretação há grande variedade de métodos 
(gramatical, lógica, sistemática, etc.). 
 
O método de interpretação que busca a occasio legis, verificando o contexto histórico de criação 
da norma, por exemplo investigando a justificativa do projeto de lei, trata-se da interpretação 
literal? 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
QUESTÃO 03 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
 
 
Para a maioria da doutrina atual existe uma hermenêutica constitucional distinta da hermenêutica 
jurídica. Dentre os principais argumentos utilizados para defender essa distinção estão: 
constituição enquanto ápice do ordenamento jurídico; forte caráter principiológico; dimensão 
político-social. 
Na hermenêutica constitucional há uma divergência de posições em relação ao papel do 
intérprete, caracterizando as posições do interpretativismo e não interpretativismo.  
Sobre uma das posições citadas Canotilho aponta que seus defensores “consideram que os 
juízes, ao interpretarem a constituição, devem limitar-se a captar o sentido dos preceitos 
expressos na Constituição, ou pelo menos, nela claramente implícitos”, visando preservar “a 
textura semântica e a vontade do legislador”.  
 
A partir da leitura, identifique qual é a posição teórica tratada por Canotilho. Qual dos poderes se 
beneficia por ela? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
QUESTÃO 04 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
Diante da divergência de posições em relação ao papel do intérprete na hermenêutica 
constitucional, dividida entre o interpretativismo e não interpretativismo, Canotilho aponta que os 
integrantes de uma destas correntes: 
 

(...) defendem a possibilidade e a necessidade de os juízes invocarem e 
aplicarem ‘valores e princípios substantivos’ – princípios da liberdade e da 
justiça – contra atos de responsabilidade do legislativo em conformidade 
com o ‘projecto’ da constituição. 

 
A partir da leitura, identifique qual é a posição teórica tratada por Canotilho. Qual dos poderes se 
beneficia por ela? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,00 

Disciplina: ARGUMENTAÇÃO E HERMENÊUTICA Data: 25/09/17 

Professor: MÁRCIO R. C. BARBOSA Turma: 8º 
 

 

Respostas Esperadas 
 
 
 

QUESTÃO 01 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
Para Limongi França Hermenêutica e Interpretação são conceitos distintos? 
 
Sim. Por sinal o autor os apresenta de forma separada. No mesmo sentido Carlos 
Maximiliano sintetiza a questão na famosa expressão: “hermenêutica é a teoria 
científica da arte de interpretar”. Assim sendo, aquela fornece os elementos 
teóricos usados na prática por esta. 
 
 
 
QUESTÃO 02 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
O método de interpretação que busca a occasio legis, verificando o contexto histórico de 
criação da norma, por exemplo investigando a justificativa do projeto de lei, trata-se da 
interpretação literal? 
 
Não. A modalidade retratada se refere à interpretação histórica, que guarda 
similitude com a busca da vontade do legislador, mas é bem distinta da 
interpretação literal (também chamada gramatical e filológica). Esta, por sua vez, 
está centrada na própria redação legal. 
 
 
 
QUESTÃO 03 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
A partir da leitura, identifique qual é a posição teórica tratada por Canotilho. Qual dos 
poderes se beneficia por ela? 
 
Trata-se do Interpretativismo, a posição mais restrita, centrado na aplicação do 
texto constitucional e princípios implícitos “claramente previstos”. Como 
Canotilho aponta esta posição visa preservar a vontade do legislador, ou seja, 
destaca o papel do Poder Legislativo.  
 
 



 

 
 
QUESTÃO 04 
Valor: 2,00 – Discursiva/Aberta 
 
A partir da leitura, identifique qual é a posição teórica tratada por Canotilho. Qual dos 
poderes se beneficia por ela? 
 
Trata-se do Não interpretativismo, que busca o sentido substancial da Constituição 
e uma atuação judicial baseada em valores. Esta posição dá uma liberdade muito 
maior aos magistrados, por conseguinte destacando o Poder Judiciário. 
 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL VII      Data: 27/09/17 
 Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo Turma: 8º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1. No livro “O Cortiço” Aloisio Azevedo narra a história de Bertoleza e João Romão, que viveram o que 

hoje em dia poderia se considerar uma união estável. Desse relacionamento, o casal foi acumulando bens 
pelo esforço e trabalho de ambos. Ocorre que, João Romão, desejando se casar com outra mulher, trai 

Bertoleza delatando-a aos seus antigos senhores, que a ameaçam. Como fruto desta traição e da ameaça 

decorrente dela, Bertoleza suicida-se com uma faca de cozinha. Tendo em vista esse pedaço da história 

narrado e sabendo que Bertoleza não tinha nenhum parente quando constituiu união estável com 
João Romão, nem tiveram filhos, responda: Se esse caso tivesse ocorrido nos dias atuais, o fato de 
João Romão ter delatado Bertoleza a outras pessoas premeditadamente, levando-a ao suicídio 
acarreta alguma consequência em relação ao recebimento da herança dela por ele? Justifique sua 
reposta embasando com artigos do Código Civil. (2,0) 
 
 
2. O advogado Paulo Henrique Brunetti Cruz escreveu um artigo em agosto deste ano de 2017 cujo trecho 

segue: “Tenho direito à herança dos meus irmãos caso eles morram? Essa dúvida aflige muitos que viram 
seus irmãos partirem, sobretudo quando isso ocorreu prematuramente. Os irmãos são sim herdeiros uns 

dos outros. Porém, isso não se dá de forma absoluta, mas, ao contrário, de maneira bem restrita. Na 

prática, a maioria das vezes em que vejo um irmão herdando do outro é porque o falecido teve uma morte 

ainda jovem, antes de ter constituído família própria. (...)”. Explique o que quis dizer o advogado 
quando escreveu que um irmão ser herdeiro do outro se dá de forma bem restrita. Justifique 
embasando também com a Lei Civil. (2,0) 
 

3. Em um jantar, conversando com uma amiga, Ana relata que seu pai faleceu e uma de suas irmãs é 
freira e não deseja receber herança alguma. Esclarece, ainda, que são 4 irmãos ao todo e a caçula passa 

por dificuldades financeiras. A freira deseja beneficiar a irmã caçula com a parte que lhe caberia na 

herança do pai. De acordo com o Código Civil e atendendo ao que a freira deseja, o que deveria a 

amiga de Ana recomendar-lhe: que a freira renuncie ou faça cessão do seu direito hereditário? 
Justifique embasando também com a Lei Civil. (2,0) 
 
4. Matias e Sofia eram casados sob o regime da comunhão universal de bens. Mês passado, agosto de 

2017, Matias sofreu um acidente automobilístico e veio a óbito. Deixou 4 filhos, todos de seu casamento, 
e bens a partilhar. De acordo com a previsão do Código Civil vigente, a herança: (1,0) 
a) Caberá aos 4 filhos e à Sofia, distribuída de forma igual.  

b) Caberá aos 4 filhos e à Sofia, esta com a reserva de um quarto. 

c) Caberá somente aos 4 filhos. 
d) Caberá totalmente à Sofia  

 

5. Jussara vivia em uma casa com seus únicos parentes: uma irmã, Kátia, e dois sobrinhos, Fábio e 

Roberta. Em julho deste ano de 2016, Jussara faleceu devido a um infarto fulminante. Ocorre que, a casa 
onde residia era de sua propriedade e surgiu a dúvida acerca da herança da casa, pois que, na época do 

falecimento, a lei estipulava que a irmã precedia os sobrinhos na sucessão. No entanto, antes da partilha, 



 

sobreveio lei alterando a ordem de vocação hereditária, colocando os sobrinhos à frente da irmã. A lei não 
previu regras de transição. Assim, é correto afirmar que a casa de Jussara passará a ser de: (1,0) 
a) Kátia, que adquiriu o direito à casa quando do falecimento de Jussara.  

b) Kátia, porque independente da lei nova ter alterado a ordem de vocação hereditária, o grau de 

parentesco dela é mais próximo.  
c) Fábio e Roberta, porque, até a partilha, Kátia possuía mera expectativa de direito. 

d) Fábio e Roberta, porque veio lei nova que alterou a ordem de vocação hereditária, colocando-os à 

frente de Kátia no recebimento da herança. 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL VII      Data: 27/09/17 
 Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo Turma: 8º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1. No livro “O Cortiço” Aloisio Azevedo narra a história de Bertoleza e João Romão, que viveram o que 

hoje em dia poderia se considerar uma união estável. Desse relacionamento, o casal foi acumulando bens 
pelo esforço e trabalho de ambos. Ocorre que, João Romão, desejando se casar com outra mulher, trai 

Bertoleza delatando-a aos seus antigos senhores, que a ameaçam. Como fruto desta traição e da ameaça 

decorrente dela, Bertoleza suicida-se com uma faca de cozinha. Tendo em vista esse pedaço da história 

narrado e sabendo que Bertoleza não tinha nenhum parente quando constituiu união estável com 
João Romão, nem tiveram filhos, responda: Se esse caso tivesse ocorrido nos dias atuais, o fato de 
João Romão ter delatado Bertoleza a outras pessoas premeditadamente, levando-a ao suicídio 
acarreta alguma consequência em relação ao recebimento da herança dela por ele? Justifique sua 
reposta embasando com artigos do Código Civil. (2,0) 
 

João Romão é companheiro de Bertoleza, que não tendo outros parentes, deixa-lhe toda a herança.(art. 

1838 – pela equiparação do companheiro ao cônjuge com a declaração de inconstitucionalidade do 
art. 1790). (1,0) Isto porque, o fato de João Romão ter delatado Bertoleza, levando-a ao suicídio não 
acarreta consequências em relação ao recebimento da herança, visto não o tornar indigno de ser seu 

sucessor. Os casos de exclusão de herdeiro previstos no art. 1.814, caput e incisos I a III não o atingem, 

conforme se constata no texto legal. (1,0) 

 
2. O advogado Paulo Henrique Brunetti Cruz escreveu um artigo em agosto deste ano de 2017 cujo trecho 

segue: “Tenho direito à herança dos meus irmãos caso eles morram? Essa dúvida aflige muitos que viram 

seus irmãos partirem, sobretudo quando isso ocorreu prematuramente. Os irmãos são sim herdeiros uns 

dos outros. Porém, isso não se dá de forma absoluta, mas, ao contrário, de maneira bem restrita. Na 
prática, a maioria das vezes em que vejo um irmão herdando do outro é porque o falecido teve uma morte 

ainda jovem, antes de ter constituído família própria. (...)”. Explique o que quis dizer o advogado 

quando escreveu que um irmão ser herdeiro do outro se dá de forma bem restrita. Justifique 
embasando também com a Lei Civil. (2,0) 
 

Ao dizer que um irmão herdar do outro ocorre de forma restrita, o advogado teve em mente que existe 

uma ordem de vocação hereditária prevista na Lei Civil (art. 1.829), que diz que os irmãos são chamados 

a herdarem somente na ausência de outras classes de herdeiros. (1,0). São 4 as classes de herdeiros 
previstas nesta ordem de vocação hereditária. No entanto, não são chamadas à sucessão todas essas 

classes ao mesmo tempo. A regra é que a próxima classe de herdeiros só será chamada à herança se faltar 

a classe anterior. (arts. 1838 e 1839) Como os irmãos estão na 4ª posição, só herdarão se não tiver 

ninguém nas outras posições apto a receber. (1,0) 
 

3. Em um jantar, conversando com uma amiga, Ana relata que seu pai faleceu faz uma semana e uma de 

suas irmãs é freira e não deseja receber herança alguma. Esclarece, ainda, que são 4 irmãos ao todo e a 

caçula passa por dificuldades financeiras. A freira deseja beneficiar a irmã caçula com a parte que lhe 
caberia na herança do pai. De acordo com o Código Civil e atendendo ao que a freira deseja, o que 

deveria a amiga de Ana recomendar-lhe: que a freira renuncie ou faça cessão do seu direito 
hereditário? Justifique embasando também com a Lei Civil. (2,0) 



 

 
Tendo em vista que a freira não deseja receber a herança, mas quer apenas beneficiar a irmã caçula dentre 

os outros irmãos, a recomendação da amiga de Ana deveria ser pela cessão de direito hereditário. (0,5) 
Isto porque, a renúncia não pode ser feita para determinado herdeiro, prevendo a lei que a parte do 

renunciante acrescerá a dos herdeiros da mesma classe (art. 1810) (0,75). Por outro lado, a lei possibilita 
que seja cedido o direito hereditário, podendo-se indicar uma só pessoa (arts. 1793, caput c/c art. 1794). 

(0,75). 
 

4. Matias e Sofia eram casados sob o regime da comunhão universal de bens. Mês passado, agosto de 
2017, Matias sofreu um acidente automobilístico e veio a óbito. Deixou 4 filhos, todos de seu casamento, 

e bens a partilhar. De acordo com a previsão do Código Civil vigente, a herança: (1,0) 
a) Caberá aos 4 filhos e à Sofia, distribuída de forma igual.  

b) Caberá aos 4 filhos e à Sofia, esta com a reserva de um quarto. 
c) Caberá somente aos 4 filhos. (art. 1829, I) 

d) Caberá totalmente à Sofia  

 

5. Jussara vivia em uma casa com seus únicos parentes: uma irmã, Kátia, e dois sobrinhos, Fábio e 
Roberta. Em julho deste ano de 2016, Jussara faleceu devido a um infarto fulminante. Ocorre que, a casa 

onde residia era de sua propriedade e surgiu a dúvida acerca da herança da casa, pois que, na época do 

falecimento, a lei estipulava que a irmã precedia os sobrinhos na sucessão. No entanto, antes da partilha, 

sobreveio lei alterando a ordem de vocação hereditária, colocando os sobrinhos à frente da irmã. A lei não 
previu regras de transição. Assim, é correto afirmar que a casa de Jussara passará a ser de: (1,0) 
a) Kátia, que adquiriu o direito à casa quando do falecimento de Jussara. (art. 1787)  

b) Kátia, porque independente da lei nova ter alterado a ordem de vocação hereditária, o grau de 

parentesco dela é mais próximo.  
c) Fábio e Roberta, porque, até a partilha, Kátia possuía mera expectativa de direito. 

d) Fábio e Roberta, porque veio lei nova que alterou a ordem de vocação hereditária, colocando-os à 

frente de Kátia no recebimento da herança. 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO DO TRABALHO II      Data: 21/09/17 
 Professor(a): Douglas Medeiros dos Santos Turma: 8º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

1. (1,0) Conforme o artigo 457 da CLT: “Compreendem se na remuneração do empregado, para 

todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como 

contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.” Assim, mister é adentrar ao estudo das 

naturezas das verbas percebidas pelo empregado em razão da existência da relação de emprego. 

Analise os seguintes itens e assinale a alternativa correta:  

I – O salário é espécie de remuneração, já as gorjetas terão natureza salarial quando cobradas nas 

comandas dos clientes. 

II – Ajudas de custo e diárias para viagens quando ultrapassarem 50% (cinquenta por cento) da 

remuneração do empregado somente terão natureza salarial os valores que forem superiores a esse 

percentual. 

III – Gorjetas, por serem consideradas verbas de natureza civil, a exemplo de outros benefícios 

“franja”, não compõem base cálculo para aferição de direitos trabalhistas.  

IV  Ajudas de custo e diárias para viagens não tem natureza salarial enquanto não ultrapassarem 

50% (cinquenta por cento) da remuneração do empregado. 

a) II e IV estão corretas. 

b) I e II estão corretas. 

c) I e III estão corretas. 

d) IV está correta.  

 

2. (1,0) Sobre a forma de pagamento da remuneração do empregado, é possível realizar tal 

pagamento com utilidades? Quais os limites quantitativos e qualitativos? Se o pagamento for 

realizado em moeda estrangeira, qual será a possível consequência para o empregador? Como pode 

ser estipulado o pagamento de salários e seu prazo máximo para pagamento do mês referência? 



 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. (1,0) O que se classifica como salário tem natureza alimentar, ou seja, o empregado precisa dele 

para suprir suas necessidades básicas como ser humano. Deve ser pago de forma contínua e 

periódica enquanto durar o contrato de trabalho. No que diz respeito à disciplina normativa e ao 

entendimento jurisprudencial sobre a remuneração, é correto afirmar que: 

a) Automóvel e gasolina, fornecidos para o deslocamento do empregado para ida e volta ao local de 

trabalho, mas que também são usados livremente por este empregado nos finais de semana, 

feriados e férias têm caráter salarial e integram a remuneração do trabalhador, gerando reflexos, 

entre outras parcelas, em repousos semanais remunerados, horas extras, férias, aviso prévio, FGTS 

e gratificação natalina. 

 b) Tem caráter retributivo o bem ou serviço fornecido em atendimento de dever legal do 

empregador, como por exemplo, os equipamentos de proteção e os uniformes de uso obrigatório na 

empresa, que devem ter o valor estimado considerado na remuneração de férias e décimo terceiro 

salários. 

c) O salário complessivo é vedado pelo ordenamento laboral pátrio, entre outros motivos, porque ao 

atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador, como salário  base, 

adicional de insalubridades e horas extras, facilita fraudes, dificultando ao trabalhador a verificação 

da correção do pagamento das diferentes parcelas. 

d) Além das comissões e percentagens, outras verbas de natureza salarial também podem ter seu 

pagamento estipulado em prazo superior ao mês civil, desde que observada a regra da razoabilidade 

e proporcionalidade. 



 

4. (1,0) Determinada verba percebida pelo empregado, em razão da relação de emprego, não 

possui natureza salarial. Como um dos requisitos de regularidade, o pagamento de tal verba não 

pode ser distribuído irrestritamente no decorrer de determinado lapso temporal. Que verba é essa? 

Qual a maneira correta para sua distribuição? Se paga em desacordo com a legislação aplicável 

como será considerada? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. (1,0) Criada no Governo de João Goulart, a Gratificação Natalina, popularmente conhecida como 

décimo terceiro salário, foi instituída, garantindo ao empregado a percepção de 1/12 (um doze avos) 

da remuneração por mês trabalhado. Analise os seguintes itens e assinale a alternativa correta. 

Analise os seguintes itens e assinale a alternativa correta:  

I  Deve ser totalmente quitada até o dia vinte de dezembro do corrente ano. 

II  O empregado poderá escolher o momento para receber a totalidade da gratificação ao ensejo das 

suas férias quando este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano. 

III  O empregador deve escolher o mesmo mês para o pagamento do adiantamento a todos os 

empregados.  

IV  Por se tratar de um direito adquirido do empregado, exceto na hipótese de rescisão com justa 

causa do empregador, lhe será devida a gratificação. 

a) I e III estão corretas. 

b) I e IV estão corretas. 



 

c) I, II e IV estão corretas. 

d) II e IV estão corretas. 

 

6. (1,0) Sobre o adicional de Horas Extras, se dá no mesmo percentual a todas categorias 

profissionais? Objetivamente, como funciona o Regime de Compensação de Horas Extras (Banco de 

Horas) dos empregados urbanos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. (1,0) Como podemos perceber na própria denominação, adicional tem sentido de algo que soma, 

acrescenta. No direito do trabalho, ele é um acréscimo salarial devido pelo empregador ao 

empregado quando este exerce algum tipo de trabalho em situação mais perigosa, gravosa ou 

menos favorecida como é caso do trabalho noturno. Analise os seguintes itens e assinale a 

alternativa correta:  

 

I  O empregado urbano tem o benefício da hora ficta, o adicional e de 20% e o período 

compreendido entre as 22h de um dia ás 5h do dia seguinte é considerado de trabalho noturno. 

II  O advogado, empregado urbano, tem o benefício da hora ficta, o adicional e de 25% e o período 

compreendido entre as 20h de um dia ás 5h do dia seguinte é considerado de trabalho noturno. 



 

III  O empregado rural na lavoura, não tem o benefício da hora ficta, o adicional é de 25% e o 

período compreendido entre as 21h de um dia ás 5h do dia seguinte é considerado de trabalho 

noturno. 

IV  O empregado rural na pecuária, não tem o benefício da hora ficta, o adicional é de 25% e o 

período compreendido entre as 21h de um dia ás 4h do dia seguinte é considerado de trabalho 

noturno. 

a) I e II estão corretas. 

b) I, III e IV estão corretas. 

c) III e IV estão corretas. 

d) I e III estão corretas. 

 

8. (1,0) A legislação trabalhista protege, por meio de normas, todo trabalhador que executa suas 

funções em atividades insalubres ou perigosas, de forma a amenizar o impacto destas atividades na 

saúde do trabalhador. Quando será devido ao empregado Adicional de Insalubridade? Pode ser pago 

em quais percentuais e em relação a qual parâmetro? Quando será devido ao empregado Adicional 

de Periculosidade? Pode ser pago em quais percentuais e em relação a qual parâmetro? Os 

Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade tem relação com a Modalidade de Salário Condição? 

São Cumuláveis? Explique objetivamente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



Padrão de Respostas Esperadas – N1.

1. (1,0) CORRETA: d

2. (1,0) Sim, é possível realizar tal pagamento com utilidades. Como limite quantitativo o pagamento em utilidades 

deve corresponder a no máximo 70% dos salários do empregado, sendo que 30% destes salários devem ser pagos 

necessariamente em dinheiro, e, como limite qualitativo temos que o pagamento em utilidades jamais poderá ser 

realizado com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Quando o pagamento for realizado em moeda estrangeira será 

considerado não feito e como consequência para o empregador, este terá que realizar novamente os pagamentos em 

moeda corrente do País. O pagamento de salários pode ser estipulado por dia, semana, quinzena e etc., desde que, 

como prazo máximo, seja estipulado por mês, caso em que o pagamento deverá ser realizado, no mais tardar, até o 

quinto dia útil subsequente ao mês referência do salário.

3. (1,0) CORRETA: c

4. (1,0) Trata-se, na espécie, da verba Participação nos Lucros ou Resultados. A maneira correta para a sua 

distribuição é que seja distribuída em no máximo duas vezes ao ano e nunca dentro do mesmo trimestre. Se paga em 

desarmonia com a legislação aplicável, tal verba será considerada verba salarial, compondo a base de cálculo para 

aferição de diversos direitos trabalhistas. 

5. (1,0) CORRETA: b

6. Sobre o adicional de Horas Extras, não é correto afirmar que ele se dá nos mesmo percentual para todas as 

categorias profissionais, haja vista que aos empregados urbanos, domésticos e rurais ele se dá no patamar mínimo de 

50% em relação a hora normal e em relação ao advogado empregado ele se dá no patamar mínimo de 100% em 

relação a hora normal. O Regime de Compensação de Horas-Extras (Banco de Horas) dos empregados urbanos 

funciona de modo que, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for 

compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um 

ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas 

diárias.

7. (1,0) CORRETA: d

8. (1,0) Será devido ao empregado Adicional de Insalubridade sempre que ente laborar em contato com agentes 

prejudiciais à sua saúde, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, poderá ser pago à 

base de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, 

segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. Será devido ao empregado Adicional de Periculosidade 

sempre que ente laborar em atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, que trazem potencial risco à integridade física deste, O trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário. Os Adicionais de 

Periculosidade e de Insalubridade são modalidades de Salário Condição, cuja existência dependa de circunstâncias 

fáticas específicas, que, quando ausentes, resta autorizada, em regra, a supressão, destes salários. Os Adicionais de 

Periculosidade e de Insalubridade, não são cumuláveis por entendimento majoritário tanto da Doutrina quanto do 

Jurisprudência pátria, pelo que é garantido ao empregado optar por qual adicional deseja receber.



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 
8,0 

pontos 

Disciplina: Direito Empresarial III Data: 26/9/17 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 8º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
I – INSTRUÇÕES: 

- É permitida a consulta à legislação “seca” (sem anotações ou comentários). 

- Responda às questões utilizando apenas caneta azul ou preta. Questões respondidas a lápis no espaço 

destinado às respostas não serão consideradas e nem pontuadas, ainda que se passe caneta por cima. O uso de 

lápis só está autorizado nos campos de rascunho. 

- Responda às questões na mesma ordem em que são propostas. Respostas fora da ordem de enumeração 

proposta não serão consideradas nem pontuadas. 

- A simples transcrição do conteúdo de artigos de lei não pontua, bem como se a explicação não decorrer 

logicamente da resposta. 

- Não destaque ou solte as folhas deste caderno de prova, pois tal ação resultará em atribuição de nota 0 (zero). 

- Não é permitido ao (à) aluno (a), durante a avaliação, ter acesso ou utilizar qualquer aparelho eletrônico, 

inclusive telefone celular. O aluno que for surpreendido utilizando esse tipo de aparelho será retirado da sala em 

que se realiza a avaliação e as questões de sua prova não serão pontuadas. 

 

1ª questão (1,5 pontos): Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. promoveu ação em desfavor da Royal & Sunalliance 

Seguros (Brasil) S/A, alegando que firmou com esta última contrato de seguro de carga de medicamentos que, no 

transporte segurado, teve ausência de refrigeração e consequente condenação dos produtos para 

comercialização. Em contestação, a seguradora formulou denunciação da lide para incluir no polo passivo a Mac 

Cracken Seguros S.A., para a qual cedeu parte do risco decorrente do seguro, tanto no resseguro automático 

quanto no facultativo que abrangeu o embarque da carga descartada pela autora. Imaginando ser você o juiz 

desse caso, defina (0,5 ponto) sua decisão e explique (1,0 ponto) se é possível o acolhimento da denunciação 

da lide e a inclusão de Mac Cracken Seguros S.A. no polo passivo da ação. 
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2ª questão (2,5 pontos): Reinaldo Simões promoveu ação de repetição de indébito fundada em contrato de 

arrendamento mercantil mobiliário (“leasing” financeiro) em desfavor de Banco Itaucard Sociedade Anônima, 

sustentando o autor ter firmado contrato de “leasing” com o banco demandado, tendo restado inadimplente, com a 

reintegração de posse do bem ao arrendante. Busca a condenação do demandado à restituição do valor residual 

garantido (VRG) pago antecipadamente. Diante dessa situação hipotética, responda: 

a) O autor Reinaldo faz jus à restituição do valor residual garantido (VRG) pago antecipadamente? (0,5 

ponto) Explique sua resposta (1,0 ponto). 

b) Caso o contrato de arrendamento mercantil acima descrito tivesse sido levado a termo, quais opções 

poderiam ser exercidas pelo arrendatário ao final do prazo do contrato? (1,0 ponto) 
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3ª questão (2,0 pontos): Agromaia Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. emitiu título de crédito da espécie 

cédula de crédito bancário em favor do Banco do Brasil S.A., na qual figuraram como avalistas os sócios da 

sociedade devedora, a saber, José Benedito Guerra Maia e Dirce de Oliveira Maia. Vencido o título sem o 

correspondente pagamento, o Banco do Brasil S.A. promoveu execução em desfavor da sociedade devedora e 

dos avalistas, alocando todos no polo passivo da demanda. Na mesma época, teve início execução fiscal proposta 

pelo Estado de Goiás em desfavor de Agromaia Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. Posteriormente, 

Agromaia Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. pediu sua recuperação judicial, cujo processamento foi 

autorizado. Diante dessa situção hipotética, responda: 

a) Diante da decisão que autorizou o processamento da recuperação judicial de Agromaia Comércio de 

Produtos Agropecuários Ltda., o que acontecerá com a execução promovida em desfavor dela pelo Banco 

do Brasil S.A.? (0,25 pontos) Dê o fundamento legal (0,25 pontos). 

b) O crédito executado pelo Banco do Brasil S.A. será abrangido pela recuperação judicial? (0,25 pontos) Dê 

o fundamento legal (0,25 pontos). 

c) A execução proposta pelo Banco do Brasil S.A. poderá prosseguir em relação aos sócios avalistas José 

Benedito Guerra Maia e Dirce de Oliveira Maia? (0,25 pontos). Dê o fundamento legal (0,25 pontos). 

d) Diante da decisão que autorizou o processamento da recuperação judicial de Agromaia Comércio de 

Produtos Agropecuários Ltda., o que acontecerá com a execução fiscal promovida em desfavor dela pelo 

Estado de Goiás? (0,25 pontos) Dê o fundamento legal (0,25 pontos). 
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4ª questão (2,0 pontos): A sociedade empresária MN Serviços Ltda. requereu homologação de plano de 

recuperação extrajudicial, que continha, dentre outras, as seguintes disposições: i) estabelecia a produção de 

efeitos a partir da data de sua assinatura, exclusivamente em relação à modificação do valor de créditos dos 

credores signatários; ii) o pagamento antecipado de dívidas em relação aos credores signatários, justificando a 

necessidade em razão do fluxo de caixa; iii) a inclusão de credores titulares de créditos decorrentes de 

indenização por acidente de trabalho; iv) previa, como meio de recuperação, o trespasse de duas filiais. O devedor 

enviou carta a todos os credores sujeitos ao plano, domiciliados ou sediados no país, informando a distribuição do 

pedido, as condições do plano e o prazo para impugnação. No prazo, os credores Usina de Asfalto Graccho 

Cardoso Ltda. e Augusto Pereira Barreto pretendem impugnar a homologação. A primeira é credora quirografária 

não signatária do plano; o segundo é credor de indenização por acidente de trabalho. Diante dessa situação 

hipotética, responda: 

a) A Usina de Asfalto Graccho Cardoso Ltda. poderá impugnar a homologação do plano de recuperação 

extrajudicial sob que argumento? (0,5 ponto) Dê o fundamento legal (0,5 ponto). 

b) O Sr. Augusto Pereira Barreto poderá impugnar a homologação do plano de recuperação extrajudicial sob 

que argumento? (0,5 ponto) Dê o fundamento legal (0,5 ponto). 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 
8,0 

pontos 

Disciplina: Direito Empresarial III Data: 26/9/17 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 
8º 

Período 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
PADRÃO DE RESPOSTAS 

 

 

 

1ª questão (1,5 pontos): Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. promoveu ação em desfavor da Royal & Sunalliance 

Seguros (Brasil) S/A, alegando que firmou com esta última contrato de seguro de carga de medicamentos que, no 

transporte segurado, teve ausência de refrigeração e consequente condenação dos produtos para 

comercialização. Em contestação, a seguradora formulou denunciação da lide para incluir no polo passivo a Mac 

Cracken Seguros S.A., para a qual cedeu parte do risco decorrente do seguro, tanto no resseguro automático 

quanto no facultativo que abrangeu o embarque da carga descartada pela autora. Imaginando ser você o juiz 

desse caso, defina (0,5 ponto) sua decisão e explique (1,0 ponto) se é possível o acolhimento da denunciação 

da lide e a inclusão de Mac Cracken Seguros S.A. no polo passivo da ação.  

 

Respostas esperadas: 

 

É possível o acolhimento da denunciação da lide e a inclusão de Mac Cracken Seguros S.A. no polo 

passivo da ação. (0,5 ponto). 

Isso se dá porque é possível à seguradora, para garantir com precisão um risco aceito, repassar parte dele 

para uma resseguradora, que concorda em indenizar a seguradora por eventuais prejuízos que venha a 

sofrer em função da apólice de seguro que vendeu (1,0 ponto). 

 

 

2ª questão (2,5 pontos): Reinaldo Simões promoveu ação de repetição de indébito fundada em contrato de 

arrendamento mercantil mobiliário (“leasing” financeiro) em desfavor de Banco Itaucard Sociedade Anônima, 

sustentando o autor ter firmado contrato de “leasing” com o banco demandado, tendo restado inadimplente, com a 

reintegração de posse do bem ao arrendante. Busca a condenação do demandado à restituição do valor residual 

garantido (VRG) pago antecipadamente. Diante dessa situação hipotética, responda: 

a) O autor Reinaldo faz jus à restituição do valor residual garantido (VRG) pago antecipadamente? (0,5 

ponto) Explique sua resposta (1,0 ponto). 

b) Caso o contrato de arrendamento mercantil acima descrito tivesse sido levado a termo, quais opções 

poderiam ser exercidas pelo arrendatário ao final do prazo do contrato? (1,0 ponto) 

 



 

Respostas esperadas: 

 

a) Sim, o autor Reinaldo faz jus à restituição do valor residual garantido (VRG) pago antecipadamente 

(0,5 ponto), porque quando o contrato de “leasing” é extinto atipicamente, por inadimplemento 

contratual de arrendatário ou denúncia contratual, como no caso descrito, não será possível ao 

arrendatário exercer a opção de compra definitiva do bem arrendado, razão pela qual o VRG não é 

devido. (1,0 ponto) 

b) O arrendatário poderia optar pela prorrogação do arrendamento, devolução do bem à arrendadora, 

ou aquisição definitiva do bem arrendado, para tanto pagando o valor residual garantido (VRG) (1,0 

ponto). 

 

 

3ª questão (2,0 pontos): Agromaia Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. emitiu título de crédito da espécie 

cédula de crédito bancário em favor do Banco do Brasil S.A., na qual figuraram como avalistas os sócios da 

sociedade devedora, a saber, José Benedito Guerra Maia e Dirce de Oliveira Maia. Vencido o título sem o 

correspondente pagamento, o Banco do Brasil S.A. promoveu execução em desfavor da sociedade devedora e 

dos avalistas, alocando todos no polo passivo da demanda. Na mesma época, teve início execução fiscal proposta 

pelo Estado de Goiás em desfavor de Agromaia Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. Posteriormente, 

Agromaia Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. pediu sua recuperação judicial, cujo processamento foi 

autorizado. Diante dessa situção hipotética, responda: 

a) Diante da decisão que autorizou o processamento da recuperação judicial de Agromaia Comércio de 

Produtos Agropecuários Ltda., o que acontecerá com a execução promovida em desfavor dela pelo Banco 

do Brasil S.A.? (0,25 pontos) Dê o fundamento legal (0,25 pontos). 

b) O crédito executado pelo Banco do Brasil S.A. será abrangido pela recuperação judicial? (0,25 pontos) Dê 

o fundamento legal (0,25 pontos). 

c) A execução proposta pelo Banco do Brasil S.A. poderá prosseguir em relação aos sócios avalistas José 

Benedito Guerra Maia e Dirce de Oliveira Maia? (0,25 pontos). Dê o fundamento legal (0,25 pontos). 

d) Diante da decisão que autorizou o processamento da recuperação judicial de Agromaia Comércio de 

Produtos Agropecuários Ltda., o que acontecerá com a execução fiscal promovida em desfavor dela pelo 

Estado de Goiás? (0,25 pontos) Dê o fundamento legal (0,25 pontos). 

 
Respostas esperadas: 

 

a) A execução em questão será suspensa por 180 dias (0,25 pontos), conforme previsto no art. 6º, 

caput e § 4º, da Lei 11.101?2005 (0,25 pontos). 

b) Sim, o crédito executado pelo Banco do Brasil será abrangido pela recuperação judicial porque já 

existia na data do pedido de recuperação e não está entre as exclusões legais (0,25 pontos), 

conforme previsão do art. 49 da Lei 11.101/2005 (0,25 pontos). 

c) Sim, a execução proposta pelo Banco do Brasil S.A. poderá prosseguir em relação aos sócios 

avalistas José Benedito Guerra Maia e Dirce de Oliveira Maia (0,25 pontos), conforme previsão do § 

1º, do art. 49, da Lei 11.101/2005 (0,25 pontos). 

d) A execução fiscal prosseguirá normalmente (0,25 pontos), conforme previsão do § 7º, do art. 6º, da 

Lei 11.101/2005 (0,25 pontos). 



 

 

 

4ª questão (2,0 pontos): A sociedade empresária MN Serviços Ltda. requereu homologação de plano de 

recuperação extrajudicial, que continha, dentre outras, as seguintes disposições: i) estabelecia a produção de 

efeitos a partir da data de sua assinatura, exclusivamente em relação à modificação do valor de créditos dos 

credores signatários; ii) o pagamento antecipado de dívidas em relação aos credores signatários, justificando a 

necessidade em razão do fluxo de caixa; iii) a inclusão de credores titulares de créditos decorrentes de 

indenização por acidente de trabalho; iv) previa, como meio de recuperação, o trespasse de duas filiais. O devedor 

enviou carta a todos os credores sujeitos ao plano, domiciliados ou sediados no país, informando a distribuição do 

pedido, as condições do plano e o prazo para impugnação. No prazo, os credores Usina de Asfalto Graccho 

Cardoso Ltda. e Augusto Pereira Barreto pretendem impugnar a homologação. A primeira é credora quirografária 

não signatária do plano; o segundo é credor de indenização por acidente de trabalho. Diante dessa situação 

hipotética, responda: 

a) A Usina de Asfalto Graccho Cardoso Ltda. poderá impugnar a homologação do plano de recuperação 

extrajudicial sob que argumento? (0,5 ponto) Dê o fundamento legal (0,5 ponto). 

b) O Sr. Augusto Pereira Barreto poderá impugnar a homologação do plano de recuperação extrajudicial sob 

que argumento? (0,5 ponto) Dê o fundamento legal (0,5 ponto). 

 

Respostas esperadas: 

 

a) A Usina de Asfalto Graccho Cardoso Ltda. poderá impugnar a homologação do plano de 

recuperação extrajudicial sob o argumento que o plano a ser homologado descumpriu exigência 

legal, uma vez que não pode prever tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam 

sujeitos (0,5 ponto), conforme previsão do § 3º, inciso III, do artigo 164 c/c § 2º, do artigo 161, da 

Lei 11.101/2005 (0,5 ponto). 

b) O Sr. Augusto Pereira Barreto poderá impugnar a homologação do plano de recuperação 

extrajudicial sob o argumento que o plano a ser homologado descumpriu exigência legal, uma vez 

que não pode incluir crédito decorrente de acidente de trabalho (0,5 ponto), conforme previsão do 

§ 3º, inciso III, do artigo 164 c/c § 1º, do artigo 161, da Lei 11.101/2005 (0,5 ponto). 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS I Data: 22/09/17 
 Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior Turma: 8º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 

INSTRUÇÕES: 

 Não é permitida consulta à legislação e nenhuma espécie de material auxiliar.  

 Responda às questões utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 

 

Questão 01 – (2,0 pontos) Com relação aos Direitos Básicos do Consumidor analise (certo ou 

errado) a casuística abaixo, explicando e fundamentando sua resposta: 

 

A sociedade empresária ABC Ltda. oferta e celebra com vários estudantes universitários, 

contratos individuais de fornecimento de material didático, nos quais garante a entrega, com 

25% de desconto sobre o valor indicado pela editora, dos livros didáticos escolhidos pelos 

contratantes (listas da editora já definida). O contrato tem duração de 24 meses, e cada 

estudante compromete se a pagar o valor mensal, que fica como crédito, a ser abatido do valor 

dos livros escolhidos. Posteriormente, a capacidade de entrega da sociedade diminuiu, devido a 

dívidas e problemas judiciais. Em razão disso, ela pretende rever judicialmente os contratos, 

para obter aumento do valor mensal, ou então liberar se do vínculo. A empresa poderá se valer 

do Código de Defesa do Consumidor para rever os contratos? Explique fundamentando. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 



 

Questão 02 – (2,0 pontos) Com relação aos Direitos Básicos do Consumidor analise (certo ou 

errado) a casuística abaixo, explicando e fundamentando sua resposta: 

 

O ônus da prova incumbe a quem alega a existência do fato constitutivo de seu direito e 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele que demanda. O Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor, entretanto, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova. Neste 

sentido é regra bastando o consumidor alegar os fatos, pois caberá ao requerido produzir 

provas que os desconstituam, já que o requerente é hipossuficiente nas relações de consumo? 

Explique fundamentando.  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 03 – (1,0 pontos) Com relação aos direitos básicos do consumidor em uma posição 

pacífica do STJ com relação ao dano moral, analise a afirmação abaixo e assinale a alternativa 

correta: 

 

“Ao tentar entrar em uma agência do banco de que é cliente, Paulo foi retido por mais de 

dez minutos na porta giratória de segurança, que travou em razão do marca passo 

implantado em seu coração.”. 

 

a) O banco é parte ilegítima para figurar no polo passivo de eventual ação por dano moral a 

ser ajuizada por Paulo, porque a suposta responsabilidade é exclusiva da empresa 

prestadora de serviço de segurança. 



 

b) O dano moral poderá advir dos desdobramentos que possam suceder ao travamento da 

porta, assim consideradas as iniciativas que, tomadas pela instituição bancária ou por seus 

prepostos, possam piorar os efeitos da ocorrência, fazendo que ela assuma contornos de 

vergonha e humilhação, passíveis de reparação. 

c) No caso de fixação de danos morais pelas instâncias ordinárias, seria dado ao STJ, em caso 

de recurso, alterar o valor fixado, mesmo quando ínfimo ou exagerado, haja vista o 

impedimento para o reexame das provas dos autos. 

d) O simples travamento da porta giratória já é suficiente para lesar a imagem de Paulo, de 

modo que cabe ao banco indenizá lo por danos morais. 

e) Caso pretenda ajuizar ação por dano moral contra o banco, Paulo não poderá invocar as 

regras do CDC. 

 

Questão 04 – (2,0 pontos) Em sua primeira viagem com seu carro zero quilômetro, Joaquim, 

fechado por outro veículo, precisa dar uma freada brusca para evitar um acidente. O freio não 

funciona, o que leva Joaquim, transtornado, a jogar o carro para o acostamento e, em seguida, 

abandonar na estrada. Felizmente, nenhum dano material ou físico acontece ao carro nem ao 

motorista, que, muito abalado, mal consegue acessar seu celular para pedir auxílio. Com a ajuda 

de moradores locais, se recupera do imenso susto e entra em contato com seus familiares. Na 

qualidade de advogado de Joaquim, qual seria a orientação correta (única) a ser dada em 

relação às providências cabíveis? Explique.  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 



 

Questão 05 – (1,0 pontos) O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto 

de risco, que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à 

saúde ou segurança. Tem se, então, analisando o texto, assinale a alternativa correta: 

 

a) Responsabilidade advinda de culpa lato sensu, ante a cláusula sabe ou deveria saber. 

b) Exceção ao princípio geral da atividade econômica do risco. 

c) Adoção da teoria do risco do negócio. 

d) Não se incluem os danos daí advindos nos chamados acidentes de consumo. 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS I Data: 22/09/17 
 Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior Turma: 8º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

INSTRUÇÕES: 
- Não é permitida consulta à legislação e nenhuma espécie de material auxiliar.  

- Responda às questões utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 
 

Questão 01 – (2,0 pontos) Com relação aos Direitos Básicos do Consumidor analise (certo ou 

errado) a casuística abaixo, explicando e fundamentando sua resposta: 

 

A sociedade empresária ABC Ltda. oferta e celebra com vários estudantes universitários, 

contratos individuais de fornecimento de material didático, nos quais garante a entrega, com 

25% de desconto sobre o valor indicado pela editora, dos livros didáticos escolhidos pelos 

contratantes (listas da editora já definida). O contrato tem duração de 24 meses, e cada 

estudante compromete-se a pagar o valor mensal, que fica como crédito, a ser abatido do valor 

dos livros escolhidos. Posteriormente, a capacidade de entrega da sociedade diminuiu, devido 

a dívidas e problemas judiciais. Em razão disso, ela pretende rever judicialmente os contratos, 

para obter aumento do valor mensal, ou então liberar-se do vínculo. A empresa poderá se valer 

do Código de Defesa do Consumidor para rever os contratos? Explique fundamentando. Não 

poderá utilizar o CDC, pois não há possibilidade de utilizar a teoria da base objetiva do 

negócio jurídico, e nem base legal para rever este contrato. ART 6º V CDC 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



 

____________________________________________________________________________

_____ 

 

Questão 02 – (2,0 pontos) Com relação aos Direitos Básicos do Consumidor analise (certo ou 

errado) a casuística abaixo, explicando e fundamentando sua resposta: 

 

O ônus da prova incumbe a quem alega a existência do fato constitutivo de seu direito e 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele que demanda. O Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor, entretanto, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova. Neste 

sentido é regra bastando o consumidor alegar os fatos, pois caberá ao requerido produzir 

provas que os desconstituam, já que o requerente é hipossuficiente nas relações de consumo? 

Explique fundamentando. Não é possível pela simples alegação caracterizar a inversão do 

ônus da prova. Art 6º VIII CDC 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________ 

 

Questão 03 – (1,0 pontos) Com relação aos direitos básicos do consumidor em uma posição 

pacífica do STJ com relação ao dano moral, analise a afirmação abaixo e assinale a alternativa 

correta: 

 

“Ao tentar entrar em uma agência do banco de que é cliente, Paulo foi retido por mais de 

dez minutos na porta giratória de segurança, que travou em razão do marca-passo 

implantado em seu coração.”. 

 



 

a) O banco é parte ilegítima para figurar no polo passivo de eventual ação por dano moral a 

ser ajuizada por Paulo, porque a suposta responsabilidade é exclusiva da empresa 

prestadora de serviço de segurança. 

b) O dano moral poderá advir dos desdobramentos que possam suceder ao travamento 

da porta, assim consideradas as iniciativas que, tomadas pela instituição bancária ou 

por seus prepostos, possam piorar os efeitos da ocorrência, fazendo que ela assuma 

contornos de vergonha e humilhação, passíveis de reparação. 

c) No caso de fixação de danos morais pelas instâncias ordinárias, seria dado ao STJ, em 

caso de recurso, alterar o valor fixado, mesmo quando ínfimo ou exagerado, haja vista o 

impedimento para o reexame das provas dos autos. 

d) O simples travamento da porta giratória já é suficiente para lesar a imagem de Paulo, de 

modo que cabe ao banco indenizá-lo por danos morais. 

e) Caso pretenda ajuizar ação por dano moral contra o banco, Paulo não poderá invocar as 

regras do CDC. 

 

Questão 04 – (2,0 pontos) Em sua primeira viagem com seu carro zero quilômetro, Joaquim, 

fechado por outro veículo, precisa dar uma freada brusca para evitar um acidente. O freio não 

funciona, o que leva Joaquim, transtornado, a jogar o carro para o acostamento e, em seguida, 

abandonar na estrada. Felizmente, nenhum dano material ou físico acontece ao carro nem ao 

motorista, que, muito abalado, mal consegue acessar seu celular para pedir auxílio. Com a 

ajuda de moradores locais, se recupera do imenso susto e entra em contato com seus 

familiares. Na qualidade de advogado de Joaquim, qual seria a orientação correta (única) a ser 

dada em relação às providências cabíveis? Explique. Responsabilidade por vício, gerando 

responsabilidade solidária entre a concessionária e a montadora. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



 

____________________________________________________________________________

______________ 

 

Questão 05 – (1,0 pontos) O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto 

de risco, que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à 

saúde ou segurança. Tem-se, então, analisando o texto, assinale a alternativa correta: 

 

a) Responsabilidade advinda de culpa lato sensu, ante a cláusula sabe ou deveria saber. 

b) Exceção ao princípio geral da atividade econômica do risco. 

c) Adoção da teoria do risco do negócio. 

d) Não se incluem os danos daí advindos nos chamados acidentes de consumo. 

 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO ECONÔMICO E FINANCEIRO Data: 27/09/17 
 Professor(a): Marcus Vinícius Moreira Castro Silva Turma: 09DIR 

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Questão 1) (valor 1,0): A lei de responsabilidade fiscal estabelece as normas para responsabilidade no contexto 
das finanças públicas, trazendo regras na arrecadação de receitas e na realização de despesas.  Sobre as 
orientações da lei de responsabilidade fiscal estudadas em sala de aula, analise as assertivas abaixo e 
marque a opção correta: 
 
I – Todos os tributos de competência dos entes federativos devem ser instruídos e arrecadados, salvo se houver 
lei que justifique e autorize a renúncia de receita. 
II – As despesas de capital representam o valor gasto com o pagamento de dívidas públicas, e não podem se 
maiores que o valor das operações de crédito previstas no orçamento. 
III – Não poderá ser realizada pelo gestor público mudança na natureza do empenho, podendo, entretanto, realizar 
seu cancelamento. 
 
Estão corretas: 
 

a. I e II. 
b. I e III. 
c. Apenas a II. 
d. Apenas a I. 

 
Questão 2) (valor 1,0) 

 
Parcela das receitas federais arrecadadas pela União é repassada aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios. O rateio da receita proveniente da arrecadação de impostos entre os entes federados representa um 
mecanismo fundamental para amenizar as desigualdades regionais, na busca incessante de promover o equilíbrio 
sócio-econômico entre Estados e Municípios. 
Cabe ao Tesouro Nacional, em cumprimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses 
recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. 
Dentre as principais transferências da União para os Estados, o DF e os Municípios, previstas na Constituição, 
destacam-se: o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); o Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM); o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados - FPEX; o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb; e 
o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. 
 
Sobre as Transferências correntes estudas, analise as assertivas e marque a única opção correta: 
 

I. A união deve repassar aos Estados por meio do FPE 29% da sua arrecadação com a CIDE combustíveis; 

II. 50% do valor arrecadado com o ITR deve ser repassado pela União aos municípios; 

III. O FPM é composto 23,5% do IPI e IR, enquanto que o FPE é de 21,5% dos mesmos impostos; 

IV. Os estados devem repassar para os municípios 25% do IPVA e 50% do ICMS arrecadados no seu território; 

a. I, II e III estão corretas 

b. II, III e IV estão corretas 

c. II e III estão corretas 

d. I e IV estão corretas 



 

 

Questão 3 (valor 1,0): 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, elegeu o capitalismo como sistema econômico, isto se 
verifica pela interpretação dos princípios constitucionais da ordem econômica, como a propriedade privada. 
Entretanto, embora o texto constitucional consagre um pensamento liberal, existem princípios com aspecto mais 
social e distributivo. Sobre esta dicotomia entre os princípios econômicos marque a assertiva que retrata 
corretamente a interpretação constitucional. 
 

a. Os fundamentos da ordem econômica são: a valorização do trabalho e a existência digna, sendo que é 
obrigação do Estado a geração de empregos dignos e que remunerem bem. 

b. O princípio da propriedade privada brasileiro não é absoluto, sendo limitado pelo princípio da função social 
da propriedade. 

c. O princípio da defesa do meio ambiente busca a preservação ambiental acima de qualquer imposição 
econômica. 

d. O princípio da redução das desigualdades regionais criou fundos para cada região do país, com valores 
distintos, sem contudo ferir o pacto federativo. 

 

Questão 4) (valor 1,0): Quando o valor previsto no orçamento não se realiza, é necessário para respeitar o 

princípio do equilíbrio que as despesas sejam reduzidas, gerando a limitação do empenho. Sobre esta limitação 

marque a alternativa correta. 

 

I. A limitação do empenho não pode atingir as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais 
do ente; 

II. A despesa com pessoal deve ser limitada a 50% da receita corrente líquida para União e 60% para 
Estados e Municípios; 

III. A união tem como obrigação legal o gasto mínimo de 18% de sua receita com impostos com a educação e 
13,2% da receita corrente líquida com Saúde; 
 

a. I, II e III estão corretas 

b. II, III e IV estão corretas 

c. II e III estão corretas 

d. I e IV estão corretas 

 

Questão 5 (valor 2,0). Análise a ementa abaixo, e como base nos estudos realizados em sala de aula, comente o 

julgado e respondendo quais as medidas deveriam ter sido tomadas pelo prefeito de Bom Princípio para evitar o 

julgamento. 

 

EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.PREFEITO DE BOM 

PRINCÍPIO.INCIDÊNCIA DA LEI 8.429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS. JURISPRUDÊNCIA DO STF, STJ E 

TJRS. COMPROVADA A ASSUNÇÃO DE DESPESAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO EXERCÍCIO 

E A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NO MANDATO–ART. 42 DA LC 101/00.NÃO OBSTANTE O 

DISSENSO NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 42 DA L. C. Nº 101/2000 –LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DA CONDUTA APESAR DOS ALERTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO –TCE.DOLO CONFIGURADO.ART. 11, I C/C ART. 12, III, DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92. 

I – Esta Corte pacificou a posição no sentido da incidência da Lei nº 8.429/92 aos agentes políticos, com base na 

jurisprudência do STF e STJ. II – Incontroversa a reiteração voluntária da conduta ilícita de comprometimento de 

despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato, em ofensa à regra do art. 42 da L. C. 101/2000, a 



 

configurar o atentado voluntário ao princípio da legalidade, constante do art. 11, I, da Lei 8.429/92. TJRS  EI 

70062555792  2.º Grupo de Câmaras Cíveis  j. 10/6/2016  julgado por Eduardo Delgado  Área do Direito: 

Administrativo 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 (valor 2,0). Diversos usuários de um sistema de televisão via satélite ficaram com seus canais “fora do 

ar” por mais de 20 dias, devido a uma falha no sistema e isso gerou a revolta dos clientes que buscaram junto ao 

call center da empresa e no PROCOM a responsabilização da operadora. Em todas as suas respostas a 

operadora se defendeu alegando que não tinha qualquer responsabilidade por ser prestadora de serviço público e 

que não se aplica o código de defesa do consumidor. 

Como base neste caso, tem razão a operadora? quais seriam os argumentos para imputar a 

responsabilidade à operadora de serviços? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO ECONÔMICO E FINANCEIRO Data: 27/09/17 
 Professor(a): Marcus Vinícius Moreira Castro Silva Turma: 09DIR 

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Questão 1) (valor 1,0): A lei de responsabilidade fiscal estabelece as normas para responsabilidade no contexto 
das finanças públicas, trazendo regras na arrecadação de receitas e na realização de despesas.  Sobre as 
orientações da lei de responsabilidade fiscal estudadas em sala de aula, analise as assertivas abaixo e 
marque a opção correta: 
 
I – Todos os tributos de competência dos entes federativos devem ser instruídos e arrecadados, salvo se houver 
lei que justifique e autorize a renúncia de receita. 
II – As despesas de capital representam o valor gasto com o pagamento de dívidas públicas, e não podem se 
maiores que o valor das operações de crédito previstas no orçamento. 
III – Não poderá ser realizada pelo gestor público mudança na natureza do empenho, podendo, entretanto, realizar 
seu cancelamento. 
 
Estão corretas: 
 

a. I e II. 
b. I e III. 
c. Apenas a II. 
d. Apenas a I. 

 
Questão 2) (valor 1,0) 

 
Parcela das receitas federais arrecadadas pela União é repassada aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios. O rateio da receita proveniente da arrecadação de impostos entre os entes federados representa um 
mecanismo fundamental para amenizar as desigualdades regionais, na busca incessante de promover o equilíbrio 
sócio-econômico entre Estados e Municípios. 
Cabe ao Tesouro Nacional, em cumprimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses 
recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. 
Dentre as principais transferências da União para os Estados, o DF e os Municípios, previstas na Constituição, 
destacam-se: o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); o Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM); o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados - FPEX; o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb; e 
o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. 
 
Sobre as Transferências correntes estudas, analise as assertivas e marque a única opção correta: 
 

I. A união deve repassar aos Estados por meio do FPE 29% da sua arrecadação com a CIDE combustíveis; 

II. 50% do valor arrecadado com o ITR deve ser repassado pela União aos municípios; 

III. O FPM é composto 23,5% do IPI e IR, enquanto que o FPE é de 21,5% dos mesmos impostos; 

IV. Os estados devem repassar para os municípios 25% do IPVA e 50% do ICMS arrecadados no seu território; 

a. I, II e III estão corretas 

b. II, III e IV estão corretas 

c. II e III estão corretas 

d. I e IV estão corretas 



 

 

Questão 3 (valor 1,0): 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, elegeu o capitalismo como sistema econômico, isto se 
verifica pela interpretação dos princípios constitucionais da ordem econômica, como a propriedade privada. 
Entretanto, embora o texto constitucional consagre um pensamento liberal, existem princípios com aspecto mais 
social e distributivo. Sobre esta dicotomia entre os princípios econômicos marque a assertiva que retrata 
corretamente a interpretação constitucional. 
 

a. Os fundamentos da ordem econômica são: a valorização do trabalho e a existência digna, sendo que é 
obrigação do Estado a geração de empregos dignos e que remunerem bem. 

b. O princípio da propriedade privada brasileiro não é absoluto, sendo limitado pelo princípio da função social 
da propriedade. 

c. O princípio da defesa do meio ambiente busca a preservação ambiental acima de qualquer imposição 
econômica. 

d. O princípio da redução das desigualdades regionais criou fundos para cada região do país, com valores 
distintos, sem contudo ferir o pacto federativo. 

 

Questão 4) (valor 1,0): Quando o valor previsto no orçamento não se realiza, é necessário para respeitar o 

princípio do equilíbrio que as despesas sejam reduzidas, gerando a limitação do empenho. Sobre esta limitação 

marque a alternativa correta. 

 

I. A limitação do empenho não pode atingir as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais 
do ente; 

II. A despesa com pessoal deve ser limitada a 50% da receita corrente líquida para União e 60% para 
Estados e Municípios; 

III. A união tem como obrigação legal o gasto mínimo de 18% de sua receita com impostos com a educação e 
13,2% da receita corrente líquida com Saúde; 
 

a. I, II e III estão corretas 

b. II, III e IV estão corretas 

c. II e III estão corretas 

d. I e IV estão corretas 

 

Questão 5 (valor 2,0). Análise a ementa abaixo, e como base nos estudos realizados em sala de aula, comente o 

julgado e respondendo quais as medidas deveriam ter sido tomadas pelo prefeito de Bom Princípio para evitar o 

julgamento. 

 

EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.PREFEITO DE BOM 

PRINCÍPIO.INCIDÊNCIA DA LEI 8.429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS. JURISPRUDÊNCIA DO STF, STJ E 

TJRS. COMPROVADA A ASSUNÇÃO DE DESPESAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO EXERCÍCIO 

E A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NO MANDATO–ART. 42 DA LC 101/00.NÃO OBSTANTE O 

DISSENSO NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 42 DA L. C. Nº 101/2000 –LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DA CONDUTA APESAR DOS ALERTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO –TCE.DOLO CONFIGURADO.ART. 11, I C/C ART. 12, III, DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92. 

I – Esta Corte pacificou a posição no sentido da incidência da Lei nº 8.429/92 aos agentes políticos, com base na 

jurisprudência do STF e STJ. II – Incontroversa a reiteração voluntária da conduta ilícita de comprometimento de 

despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato, em ofensa à regra do art. 42 da L. C. 101/2000, a 



 

configurar o atentado voluntário ao princípio da legalidade, constante do art. 11, I, da Lei 8.429/92. TJRS  EI 

70062555792  2.º Grupo de Câmaras Cíveis  j. 10/6/2016  julgado por Eduardo Delgado  Área do Direito: 

Administrativo 

 

justificar o gasto com despesas urgentes (1,0); realizar o pagamento da despesa até o término do mandato (0,5) 

ou deixar os valores em caixa para o pagamento posterior (0,5) 

 

Questão 6 (valor 2,0). Diversos usuários de um sistema de televisão via satélite ficaram com seus canais “fora do 

ar” por mais de 20 dias, devido a uma falha no sistema e isso gerou a revolta dos clientes que buscaram junto ao 

call center da empresa e no PROCOM a responsabilização da operadora. Em todas as suas respostas a 

operadora se defendeu alegando que não tinha qualquer responsabilidade por ser prestadora de serviço público e 

que não se aplica o código de defesa do consumidor. 

Como base neste caso, tem razão a operadora? quais seriam os argumentos para imputar a 

responsabilidade à operadora de serviços? 

 

Tem razão a operadora no que diz se tratar de serviço público (0,5) 

Princípio da continuidade (0,5) 

Serviço público não essencial (0,5) 

Remunerado por tarifa o que atrai a aplicação do CDC (0,5) 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8 pontos 

Disciplina: 
DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E 
PRIVADO      

Data: 25/09/17 
 

Professor(a): Marco Antonio de Santana Turma: 9 período 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
OBSERVAÇÕES: 

Resposta SOMENTE a caneta. 
Na questão objetiva assinalar APENAS uma alternativa. 
 
 

QUESTÃO 1 (2 pontos) Leia atentamente o trecho abaixo: 
 

“Um dos principais traços que caracterizam a obra de Grotius foi a tentativa de levar o 
aspecto internacional a um equilíbrio aonde não haveria conflitos, resgatando a paz e 
organizando regras de condutas a serem seguidas pelos Estados no relacionamento entre 
eles. Pode se, ao realizar a leitura de O Direito da Guerra e da Paz, encontrar alguns 
objetivos aspirados pelo jurista holandês: a dessacralização do princípio da guerra, assim 
como sua condenação. A guerra só seria ainda admitida caso fossem respeitados 
determinados limites; a valorização dos Tratados; a instituição de um ordenamento e 
engrandecer uma técnica essencialmente jurídica entre os Estados, o Jus Gentium; a 
busca de meios para, nas situações em que fosse necessário, manter ou reestabelecer a 
paz; a limitação das guerras às partes diretamente envolvidas, gerando assim aos outros 
países não envolvidos uma condição de neutralidade e; a elaboração de uma teoria que 
favorecesse o desenvolvimento progressivo da sociedade internacional como uma 
entidade constituída por Estados soberanos”. LIZIERO, Leonam Baesso da Silva. Algumas 
Considerações sobre a influência do pensamento de Hugo Grotius no direito internacional 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Quaestio Iuris, 2015. p.84 85 

 
A partir das reflexões desenvolvidas em sala de aula e na perspectiva do surgimento do Direito 
Internacional Público, por qual razão em Hugo Grotius (1585 1645) o então chamado “direito das 
gentes” passa a ser reconhecido como ciência? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 



 

 
QUESTÃO 2 (2 pontos) – Observe as figuras abaixo e em seguida responda a indagação com base nos 
estudos realizados em sala de aula, no tocante a tendência do Direito Internacional Público: 
 
 

 
 

 
 
Numa abordagem atual, delineada por Valério Mazzuoli, são elencadas algumas tendências do Direito 
Internacional Público, sendo uma delas chamada de funcionalização na perspectiva dos Estados, 
enquanto sujeitos de Direito Internacional Público. Explique de modo fundamentado o que consiste essa 
tendência na perspectiva interna. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 3 (2 pontos) 
Observe o Artigo 27 da Convenção de Viena, transcrito abaixo: 
 

Artigo 27  Direito Interno e Observância de Tratados  
Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o 
inadimplemento de um tratado.  

 
No contexto da ratificação de um tratado, de tipologia “Acordo”, entre os estados Brasil e Canadá, em 
que as  tratativas já foram  finalizadas pelos respectivos Chefes de  Estado, explique o instituto da  reserva 
e se esse mecanismo colide com o dispositivo supracitado. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 



 

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 4 (1 ponto) 

Observe o Artigo 29º da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos de 1969, abaixo 
transcrito: 
  

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de: a) 

permitir a qualquer dos Estados Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício 
dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá los em maior medida 

do que a nela prevista; b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade 
que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados Partes 

ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados; c) 
excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem 
da forma democrática representativa de governo; e d) excluir ou limitar o efeito que 

possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros 
atos internacionais da mesma natureza. 

 
O presente dispositivo é suficiente para embasar a utilização da teoria do: 
 
A) monismo nacionalista dialógico como forma de aplicação da lei doméstica dos Estados, 

mas respeitando o direito das gentes; 
B) monismo internacionalista dialógico independente do diálogo entre as fontes; 
C) monismo híbrido: nacionalista, internacionalista e até mesmo internacionalista dialógica 

com diálogo entre as fontes, possível na internacionalista pura; 
D) dualismo moderado, que exige mecanismo de internalização para efetiva validade interna; 
E) monismo internacionalista dialógico, simplesmente. 
 
 
QUESTÃO 5 (1 ponto) 

Acerca do direito dos tratados internacionais, assinale a opção correta. 
 
A) A ratificação é o ato interno do Poder Executivo na troca ou no depósito dos instrumentos 

respectivos. 
B) A assinatura tem o efeito de autenticar o texto do tratado, após a sua aprovação ainda no 

plano internacional. 
C) o único ato que pode consistir na vinculação do Estado ao tratado, no plano internacional, 

é a ratificação. 
D) A adesão é o processo de apreciação do texto do tratado pelos Poderes Legislativos dos 

Estados. 
 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8 pontos 

Disciplina: 
DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E 
PRIVADO      Data: 25/09/17 

 
Professor(a): Marco Antonio de Santana Turma: 9 período 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
OBSERVAÇÕES: 
Resposta SOMENTE a caneta. 
Na questão objetiva assinalar APENAS uma alternativa. 
 
 

QUESTÃO 1 (2 pontos) Leia atentamente o trecho abaixo: 
 

“Um dos principais traços que caracterizam a obra de Grotius foi a tentativa de levar o 
aspecto internacional a um equilíbrio aonde não haveria conflitos, resgatando a paz e 
organizando regras de condutas a serem seguidas pelos Estados no relacionamento entre 
eles. Pode se, ao realizar a leitura de O Direito da Guerra e da Paz, encontrar alguns 
objetivos aspirados pelo jurista holandês: a dessacralização do princípio da guerra, assim 
como sua condenação. A guerra só seria ainda admitida caso fossem respeitados 
determinados limites; a valorização dos Tratados; a instituição de um ordenamento e 
engrandecer uma técnica essencialmente jurídica entre os Estados, o Jus Gentium; a 
busca de meios para, nas situações em que fosse necessário, manter ou reestabelecer a 
paz; a limitação das guerras às partes diretamente envolvidas, gerando assim aos outros 
países não envolvidos uma condição de neutralidade e; a elaboração de uma teoria que 
favorecesse o desenvolvimento progressivo da sociedade internacional como uma 
entidade constituída por Estados soberanos”. LIZIERO, Leonam Baesso da Silva. Algumas 
Considerações sobre a influência do pensamento de Hugo Grotius no direito internacional 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Quaestio Iuris, 2015. p.84 85 

 
A partir das reflexões desenvolvidas em sala de aula e na perspectiva do surgimento do Direito Internacional 
Público, por qual razão em Hugo Grotius (1585 1645) o então chamado “direito das gentes” passa a ser 
reconhecido como ciência? 
RESPOSTA ESPERADA: O direito das gentes, antes visto meramente como direito de vizinhança não avaliava a 
solução dos problemas do Estado fora da religião. Nisso, Grotius, considerado o pai do Direito Internacional Público 
inaugurou a partir de seus estudos um novo paradigma para dar cientificidade à disciplina, na medida em que 
coloca o DIP como objeto de investigação, aliado a metodologia e sistematização. Com isso, passou se a 
considerar o Estado como membro de um sistema pluralista e secular e de uma sociedade de Estados 
independentes, substituindo a ordem hierarquizada da idade média. 
 
QUESTÃO 2 (2 pontos) – Observe as figuras abaixo e em seguida responda a indagação com base nos estudos 
realizados em sala de aula, no tocante a tendência do Direito Internacional Público: 
 
 

 
 

 
 



 

Numa abordagem atual, delineada por Valério Mazzuoli, são elencadas algumas tendências do Direito Internacional 
Público, sendo uma delas chamada de funcionalização na perspectiva dos Estados, enquanto sujeitos de Direito 
Internacional Público. Explique de modo fundamentado o que consiste essa tendência na perspectiva interna. 
RESPOSTA ESPERADA: Dentre as tendências do Direito Internacional Público a funcionalização é caracterizada 
no âmbito interno dos Estados como a crescente postura de criação de normas e implementação de políticas 
públicas nas áreas da saúde, relações laborais, meio ambiente e educação no sentido de dar efetividade a 
necessidades nesses domínios, inspiradas internacionalmente 
 
QUESTÃO 3 (2 pontos) 
Observe o Artigo 27 da Convenção de Viena, transcrito abaixo: 
 

Artigo 27  Direito Interno e Observância de Tratados  
Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o 
inadimplemento de um tratado.  

 
No contexto da ratificação de um tratado, de tipologia “Acordo”, entre os estados Brasil e Canadá, em que as 
tratativas já foram finalizadas pelos respectivos Chefes de Estado, explique o instituto da reserva e se esse mecanismo 
colide com o dispositivo supracitado. 
RESPOSTA ESPERADA: No direito dos tratados a reserva é instrumento jurídico hábil para que um Estado exclua 
ou até mesmo modifique unilateralmente o efeito de dispositivos de tratados internacionais. De modo que as 
reservas são permitidas, desde que que não frustrem o objeto do tratado e não disponha de forma contraria. 
Nesse sentido a reserva não colide com o art. 27 da Convenção de Viena, já que esse dispositivo convencional não 
se refere a alteração do tratado e sim uma proibição de inadimplemento por parte dos Estados, sob alegação de 
proibição de cumpri lo por força de sua lei interna. 
 
QUESTÃO 4 (1 ponto) 
Observe o Artigo 29º da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos de 1969, abaixo transcrito: 
  

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de: a) permitir a 
qualquer dos Estados Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e 
liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá los em maior medida do que a nela 
prevista; b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser 
reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra 
convenção em que seja parte um dos referidos Estados; c) excluir outros direitos e garantias 
que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de 
governo; e d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza. 

 
O presente dispositivo é suficiente para embasar a utilização da teoria do: 
 
A) monismo nacionalista dialógico como forma de aplicação da lei doméstica dos Estados, mas respeitando o 

direito das gentes; 
B) monismo internacionalista dialógico independente do diálogo entre as fontes; 
C) monismo híbrido: nacionalista, internacionalista e até mesmo internacionalista dialógica com diálogo entre as 

fontes, possível na internacionalista pura; 
D) dualismo moderado, que exige mecanismo de internalização para efetiva validade interna; 
E) monismo internacionalista dialógico, simplesmente. 
RESPOSTA: E 
 
QUESTÃO 5 (1 ponto) 
Acerca do direito dos tratados internacionais, assinale a opção correta. 
A) A ratificação é o ato interno do Poder Executivo na troca ou no depósito dos instrumentos respectivos. 
B) A assinatura tem o efeito de autenticar o texto do tratado, após a sua aprovação ainda no plano internacional. 
C) o único ato que pode consistir na vinculação do Estado ao tratado, no plano internacional, é a ratificação. 
D) A adesão é o processo de apreciação do texto do tratado pelos Poderes Legislativos dos Estados. 
RESPOSTA: B 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA      Data: 22/09/17 
 Professor(a): Rodrigo Diniz Cury      Turma: 9º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

A avaliação levará em consideração somente as respostas constantes dos quadros 

“RESPOSTA DEFINITIVA”.    

 
 

. 1ª QUESTÃO: (valor: 6,5 pontos) 

 

 No interior do Estado do Amazonas, no seio da Floresta Amazônica, os funcionários públicos 

municipais de um Município, que não está sob a jurisdição de qualquer Vara do Trabalho, 

vivenciaram momentos difíceis entre os três últimos meses de 2016. 

 O ex prefeito, então derrotado na campanha eleitoral pela reeleição, simplesmente deixou de 

pagar a remuneração devida a todos os funcionários públicos municipais, a partir do mês de outubro 

de 2016. Entre os funcionários públicos municipais prejudicados havia servidores estatutários, 

temporários e empregados públicos celetistas.     

Com a posse do novo prefeito, este regularizou os pagamentos para todos os funcionários 

públicos municipais, mas somente a partir do mês trabalhado de janeiro de 2017. Segundo o novo 

prefeito, as remunerações devidas pelos meses de outubro de 2016 a dezembro de 2016, incluindo 

o 13º salário, seriam de responsabilidade do ex prefeito e, por isso, ele não iria “assumir” essa 

dívida. 

 Então, em fevereiro, o Sindicato que representa os funcionários públicos municipais ajuizou 

uma ação buscando a condenação do Município na obrigação de pagar as remunerações devidas a 

todos os funcionários públicos municipais, e também para buscar a condenação do Município na 

obrigação de indenizar os funcionários públicos, sob alegação de haver danos morais decorrentes do 

não pagamento das remunerações. O sindicato requereu ainda, a título de tutela de urgência, o 

bloqueio de verbas municipais, com o objetivo de garantir a efetividade da condenação pleiteada. 

 Em sua contestação, entre outras alegações, esse Município amazonense questionou a 

legitimidade do Sindicato, afirmando que somente os próprios funcionários públicos municipais 

teriam legitimidade para pleitear judicialmente as supracitadas condenações.  

 O Juízo de Direito da Comarca daquele Município concedeu liminarmente a tutela de urgência 

requerida pelo Sindicato, e, nesta semana, sentenciou no sentido de rejeitar a alegação de 

ilegitimidade do Sindicato e de condenar o Município na obrigação de pagar as remunerações 

devidas a todos os funcionários públicos municipais. Já o pedido de se condenar o Município na 

obrigação de indenizar os alegados danos morais foi rejeitado.   



 

 Diante desse contexto, aplicando se as normas e a jurisprudência trabalhistas, 

responda às seguintes questões: 

 

(a) o Juízo de Direito da Comarca do supracitado Município amazonense é competente para 

processar e julgar a ação proposta pelo Sindicato que representa os funcionários públicos 

municipais? Explique e fundamente (a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação). 

(valor: 1,5 ponto) 

 

 RASCUNHO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 RESPOSTA DEFINITIVA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 



 

Nome:  

 

 

(b) na hipótese de se configurar a competência do Juízo de Direito da Comarca do supracitado 

Município amazonense, foi correta sua decisão de reconhecer a legitimidade do Sindicato para 

propor a referida ação em desfavor do Município? Explique e fundamente (a mera citação do 

dispositivo legal não confere pontuação). (valor: 1,5 ponto) 

 

 RASCUNHO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 RESPOSTA DEFINITIVA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 



 

 

(c) ainda na hipótese de se configurar a competência do Juízo de Direito da Comarca do supracitado 

Município amazonense, considerando a atual redação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 

a atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), há fundamentos jurídicos capazes de 

sustentar a oposição de embargos de declaração por parte do Sindicato, no sentido de questionar 

omissão e buscar integrar na sentença o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência e 

a respectiva condenação do Município na obrigação de arcar com esses honorários? Explique e 

fundamente (a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação). (valor: 1,5 ponto) 

 

 RASCUNHO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 RESPOSTA DEFINITIVA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 



 

 

Nome:  

 

(d) mais uma vez, na hipótese de se configurar a competência do Juízo de Direito da Comarca do 

supracitado Município amazonense, caso o Sindicato interponha recurso pleiteando a reforma da 

sentença, na parte em que se rejeitou o pedido de condenação na obrigação de indenizar danos 

morais, qual será o Tribunal competente para processar e julgar o recurso? Explique e fundamente 

(a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação). (valor: 2,0 pontos) 

 

 

 RASCUNHO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

 RESPOSTA DEFINITIVA 

1  

2  

3  

4  



 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

 

. 2ª QUESTÃO: (valor: 1,5 ponto) 

 

 

 

Lei Federal nº. 13.467, de 13 de julho de 2017. 

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 

8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de 

adequar a legislação às novas relações de trabalho. (...) 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e vinte dias de sua 

publicação oficial. 



 

 

 

Suponha que no dia 06/11/2017, o juiz da Vara do Trabalho de Catalão (GO) prolate 

sentença em uma determinada reclamação trabalhista. No dia 09/11/2017, a Secretaria da Vara do 

Trabalho de Catalão (GO) notifica o “Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho” (DEJT) para a 

publicação da intimação acerca da supracitada prolação de sentença. No dia seguinte, 10/11/2017, 

tal intimação é disponibilizada para publicação, publicação esta que acontece na edição do DEJT de 

11/11/2017.  

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu artigo 895, caput e inciso 

I, “Cabe recurso ordinário para a instância superior: (...) das decisões definitivas ou terminativas 

das Varas e Juízos, no prazo de 8 (oito) dias”. 

Levando se em conta todas as circunstâncias e peculiaridades da suposição acima 

apresentada, caso uma das partes resolva interpor recurso ordinário para buscar a reforma da 

supracitada sentença prolatada pelo juiz da Vara do Trabalho de Catalão (GO), qual será o último 

dia do prazo recursal? Explique e fundamente (a mera citação do dispositivo legal não confere 

pontuação).  

 

 

Nome:  

 

 

 

 

 RASCUNHO 

1  

2  
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 RESPOSTA DEFINITIVA 
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Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA      Data: 22/09/17 
 Professor(a): Rodrigo Diniz Cury      Turma: 9º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

A avaliação levará em consideração somente as respostas constantes dos quadros 

“RESPOSTA DEFINITIVA”.    

 
 

. 1ª QUESTÃO: (valor: 6,5 pontos) 

 

 No interior do Estado do Amazonas, no seio da Floresta Amazônica, os funcionários públicos 

municipais de um Município, que não está sob a jurisdição de qualquer Vara do Trabalho, 

vivenciaram momentos difíceis entre os três últimos meses de 2016. 

 O ex prefeito, então derrotado na campanha eleitoral pela reeleição, simplesmente deixou de 

pagar a remuneração devida a todos os funcionários públicos municipais, a partir do mês de outubro 

de 2016. Entre os funcionários públicos municipais prejudicados havia servidores estatutários, 

temporários e empregados públicos celetistas.     

Com a posse do novo prefeito, este regularizou os pagamentos para todos os funcionários 

públicos municipais, mas somente a partir do mês trabalhado de janeiro de 2017. Segundo o novo 

prefeito, as remunerações devidas pelos meses de outubro de 2016 a dezembro de 2016, incluindo 

o 13º salário, seriam de responsabilidade do ex prefeito e, por isso, ele não iria “assumir” essa 

dívida. 

 Então, em fevereiro, o Sindicato que representa os funcionários públicos municipais ajuizou 

uma ação buscando a condenação do Município na obrigação de pagar as remunerações devidas a 

todos os funcionários públicos municipais, e também para buscar a condenação do Município na 

obrigação de indenizar os funcionários públicos, sob alegação de haver danos morais decorrentes do 

não pagamento das remunerações. O sindicato requereu ainda, a título de tutela de urgência, o 

bloqueio de verbas municipais, com o objetivo de garantir a efetividade da condenação pleiteada. 

 Em sua contestação, entre outras alegações, esse Município amazonense questionou a 

legitimidade do Sindicato, afirmando que somente os próprios funcionários públicos municipais 

teriam legitimidade para pleitear judicialmente as supracitadas condenações.  

 O Juízo de Direito da Comarca daquele Município concedeu liminarmente a tutela de urgência 

requerida pelo Sindicato, e, nesta semana, sentenciou no sentido de rejeitar a alegação de 

ilegitimidade do Sindicato e de condenar o Município na obrigação de pagar as remunerações 

devidas a todos os funcionários públicos municipais. Já o pedido de se condenar o Município na 

obrigação de indenizar os alegados danos morais foi rejeitado.   



 

 Diante desse contexto, aplicando se as normas e a jurisprudência trabalhistas, 

responda às seguintes questões: 

 

(a) o Juízo de Direito da Comarca do supracitado Município amazonense é competente para 

processar e julgar a ação proposta pelo Sindicato que representa os funcionários públicos 

municipais? Explique e fundamente (a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação). 

(valor: 1,5 ponto) 

 

. ESPELHO DE CORREÇÃO – Sim. De acordo com a interpretação conferida pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), a competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, 

caput e inciso I, da Constituição Federal, não alcança as relações de trabalho entre os 

entes da administração pública direta e indireta e seus funcionários estatutários efetivos 

e temporários. Nesse sentido, a Justiça do Trabalho é competente somente para processar 

e julgar as ações oriundas das relações trabalhistas mantidas entre a administração 

pública direta e indireta e seus empregados públicos celetistas. No caso apresentado no 

enunciado, todavia, como o Município amazonense não está sob a jurisdição de qualquer 

Vara do Trabalho, a competência trabalhista foi atribuída ao Juízo de Direito da Comarca, 

tal como dispõe o artigo 112, da Constituição. Desse modo, o Juízo de Direito da Comarca 

do supracitado Município amazonense é competente para processar e julgar a ação 

proposta pelo Sindicato que representa os funcionários públicos municipais.     

 

 

(b) na hipótese de se configurar a competência do Juízo de Direito da Comarca do supracitado 

Município amazonense, foi correta sua decisão de reconhecer a legitimidade do Sindicato para 

propor a referida ação em desfavor do Município? Explique e fundamente (a mera citação do 

dispositivo legal não confere pontuação). (valor: 1,5 ponto) 

 

. ESPELHO DE CORREÇÃO – Sim. A Constituição Federal, em seu artigo 8º, caput e inciso 

III, conferiu aos sindicatos legitimidade para atuar diretamente, como substituto 

processual, na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Tal 

legitimidade também está assegurada pelo artigo 513, caput e alínea “a”, da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT). 

 

(c) ainda na hipótese de se configurar a competência do Juízo de Direito da Comarca do supracitado 

Município amazonense, considerando a atual redação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 

a atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), há fundamentos jurídicos capazes de 

sustentar a oposição de embargos de declaração por parte do Sindicato, no sentido de questionar 

omissão e buscar integrar na sentença o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência e 

a respectiva condenação do Município na obrigação de arcar com esses honorários? Explique e 

fundamente (a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação). (valor: 1,5 ponto) 



 

. ESPELHO DE CORREÇÃO – Sim. Atualmente, a jurisprudência sumulada pelo Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) assentou o entendimento de que, em regra, não cabe 

condenação em honorários advocatícios de sucumbência nas reclamações trabalhista que 

tramitam na Justiça do Trabalho. Contudo, a Súmula nº. 219, inciso III, do TST, prevê, 

como exceção, que é devida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência 

nas causas em que os sindicatos figurem como substituto processual. 

 

 

(d) mais uma vez, na hipótese de se configurar a competência do Juízo de Direito da Comarca do 

supracitado Município amazonense, caso o Sindicato interponha recurso pleiteando a reforma da 

sentença, na parte em que se rejeitou o pedido de condenação na obrigação de indenizar danos 

morais, qual será o Tribunal competente para processar e julgar o recurso? Explique e fundamente 

(a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação). (valor: 2,0 pontos) 

 

. ESPELHO DE CORREÇÃO – Especificamente para os empregados públicos celetistas, o 

recurso deverá ser dirigido ao Tribunal Regional do Trabalho com jurisdição sobre a área 

territorial do Município amazonense, tal como dispõe o artigo 112, da Constituição 

Federal.  

 

 

. 2ª QUESTÃO: (valor: 1,5 ponto) 

 

 

 

Lei Federal nº. 13.467, de 13 de julho de 2017. 

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 

8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de 

adequar a legislação às novas relações de trabalho. (...) 



 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e vinte dias de sua 

publicação oficial. 

 

Suponha que no dia 06/11/2017, o juiz da Vara do Trabalho de Catalão (GO) prolate 

sentença em uma determinada reclamação trabalhista. No dia 09/11/2017, a Secretaria da Vara do 

Trabalho de Catalão (GO) notifica o “Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho” (DEJT) para a 

publicação da intimação acerca da supracitada prolação de sentença. No dia seguinte, 10/11/2017, 

tal intimação é disponibilizada para publicação, publicação esta que acontece na edição do DEJT de 

11/11/2017.  

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu artigo 895, caput e inciso 

I, “Cabe recurso ordinário para a instância superior: (...) das decisões definitivas ou terminativas 

das Varas e Juízos, no prazo de 8 (oito) dias”. 

Levando se em conta todas as circunstâncias e peculiaridades da suposição acima 

apresentada, caso uma das partes resolva interpor recurso ordinário para buscar a reforma da 

supracitada sentença prolatada pelo juiz da Vara do Trabalho de Catalão (GO), qual será o último 

dia do prazo recursal? Explique e fundamente (a mera citação do dispositivo legal não confere 

pontuação). 

 

. ESPELHO DE CORREÇÃO – Tal como informado no enunciado, no próximo dia 

11/11/2017, um sábado, entra em vigor a Lei Federal nº. 13.467/2017, conhecida como 

“Reforma Trabalhista”. O artigo 14, do Código de Processo Civil (CPC), aplicável no 

Processo do Trabalho (artigo 769, da CLT, e artigo 15, do CPC), dispõe que “A norma 

processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, 

respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a 

vigência da norma revogada”. No mesmo dia 11/11/2017, na hipótese acima 

apresentada, foi publicada a sentença trabalhista. O artigo 774, da CLT (que não sofrerá 

alteração com a entrada em vigor da Lei Federal nº. 13.467/2017), prescreve que o prazo 

recursal conta se a partir da publicação da sentença (ato processual). Como no dia da 

publicação da sentença (11/11/2017) a Lei Federal nº. 13.467/2017 já estará em vigor, a 

contagem do prazo recursal deve observar o disposto no artigo 775 da CLT, com a nova 

redação conferida pela Lei Federal nº. 13.467/2017, isto é, o prazo será contato em dias 

úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Como a publicação 

da sentença aconteceu em um sábado, o dia de começo do prazo recursal é o primeiro dia 

útil imediato, qual seja, o dia 13/11/2017, uma segunda feira, conforme entendimento 

sumulado pelo TST (Súmula nº. 262, inciso I). Então o primeiro dia do prazo recursal é o 

dia 14/11/2017 (terça feira). Como o dia seguinte é feriado nacional (15/11/2017, 

“Proclamação da República”), não é computado na contagem do prazo, assim como não 

serão computados o sábado (18/11/2017) e o domingo (19/11/2017) seguintes. Desse 

modo, o oitavo e último dia do prazo recursal (dia de vencimento) é o dia 24/11/2017 

(sexta feira). 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS II Data: 26/09/17 
 Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior Turma: 9º 

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

INSTRUÇÕES: 
- É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de 
qualquer outra espécie de material auxiliar.  
- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. 
Questões respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 
 

Questão 01 (2,0 pontos) Analise a ementa abaixo e responda a pergunta explicando seu 

posicionamento: 

 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO POPULAR- ANULAÇÃO DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS E RESPECTIVOS ADITAMENTOS – LITISPENDÊNCIA – 

INOCORRÊNCIA – (CPC/73, ART 301 §2º) – CONEXÃO – CARACTERIZAÇÃO – CPC/73, 

ART 103 – PRECEDENTE/STJ. – Inexistentes os pressupostos necessários à caracterização 

da litispendência, impõe-se afastá-la. – Caracteriza-se, na hipótese, o instituto da conexão, já 

que as ações têm a mesma finalidade, o que as tornam semelhantes e passíveis de decisões 

unificadas, devendo-se evitar julgamentos conflitantes sobre o mesmo tema, objeto das lides. 

(STJ, REsp 208680/MG)”. 

 

Se, após ajuizamento de ação civil pública, constatar-se a existência de tramitação 

regular de ação popular objetivando a proteção de idênticos interesses coletivos ou 

difusos mediante a formulação de idêntico pedido, tal situação caracterizará a 

litispendência e terá, como consequência processual, a extinção da ação civil pública? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Questão 02 (1,0 pontos) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. Caso um cidadão pretenda sustar a discussão de determinado projeto de lei na Câmara dos 

Deputados, ele poderá valer-se da ação popular. 

II. É inadmissível o ajuizamento de ação popular que busca invalidar atos de conteúdo jurisdicional.  

III. A sentença homologatória de acordo firmado entre as partes, em sede de processo de desapropriação, 

não pode ser anulada por meio de ação popular, mesmo que caracterizado desvio de finalidade.  

IV. Existe estreita relação entre a capacidade processual e a capacidade para o exercício de direitos, de 

modo que a primeira quase sempre pressupõe a segunda, sem embargo da existência de exceções, 

como na hipótese da ação popular, que pode ser ajuizada por eleitor de dezesseis anos de idade.  

 
a. I e II estão corretas. 

b. II e III estão corretas. 

c. III e IV estão corretas. 

d. I e IV estão corretas. 

e. II e IV estão corretas. 

 

Questão 03 (2,0 pontos) Qualquer pessoa, assim como o preso provisório é parte legítima para 

propor ação popular que vise anular atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o 

Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência? Explique fundamentando. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Questão 04 (2,0 pontos) Observando as regras sobre mandado de segurança coletivo, 

analise a afirmação abaixo, explicando o seu posicionamento: 

 

“São aplicáveis ao regime do CDC as normas que disciplinam o mandado de segurança 

coletivo, na hipótese de ofensa a direito líquido e certo, individual, coletivo ou difuso, em face 

de atos ilegais ou abusivos de pessoas físicas ou jurídicas.”. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Questão 05 (1,0 pontos) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. O mandando de segurança coletivo poderá ser impetrado por um grupo de dez deputados 

federais e dez senadores, em nome do Congresso Nacional.  

II. Não é vedada a utilização do mandado de segurança coletivo e da substituição processual, 

que lhe é característica, para tutela direitos meramente individuais.  



 

III. Para que uma entidade de classe possa ajuizar mandado de segurança coletivo, a 

pretensão veiculada deve ser de interesse da totalidade da respectiva categoria.  

IV. Conforme entendimento do STF, o mandado de segurança coletivo não pode ser 

utilizado por partidos políticos para impugnar a constituição de crédito tributário fundado em 

lei inconstitucional.  

 

a. I e II estão corretas. 

b. II e III estão corretas. 

c. III e IV estão corretas. 

d. I e IV estão corretas. 

e. II e IV estão corretas. 

 

 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS II Data: 26/09/17 
 Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior Turma: 9º 

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

INSTRUÇÕES: 
- É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de 
qualquer outra espécie de material auxiliar.  
- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. 
Questões respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 
 

Questão 01 (2,0 pontos) Analise a ementa abaixo e responda a pergunta explicando seu 
posicionamento: 
 
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO POPULAR- ANULAÇÃO DOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS E RESPECTIVOS ADITAMENTOS – LITISPENDÊNCIA – 
INOCORRÊNCIA – (CPC/73, ART 301 §2º) – CONEXÃO – CARACTERIZAÇÃO – CPC/73, 
ART 103 – PRECEDENTE/STJ. – Inexistentes os pressupostos necessários à caracterização 
da litispendência, impõe-se afastá-la. – Caracteriza-se, na hipótese, o instituto da conexão, já 
que as ações têm a mesma finalidade, o que as tornam semelhantes e passíveis de decisões 
unificadas, devendo-se evitar julgamentos conflitantes sobre o mesmo tema, objeto das lides. 
(STJ, REsp 208680/MG)”. 
 
Se, após ajuizamento de ação civil pública, constatar-se a existência de tramitação 
regular de ação popular objetivando a proteção de idênticos interesses coletivos ou 
difusos mediante a formulação de idêntico pedido, tal situação caracterizará a 
litispendência e terá, como consequência processual, a extinção da ação civil pública? 
Resposta: Não... está errada a afirmação, pois conforme julgado acima o posicionamento 
do STJ tem entendido que caberia conexão e não litispendência com relação a ação 
proposta. 
 
 
Questão 02 (1,0 pontos) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I. Caso um cidadão pretenda sustar a discussão de determinado projeto de lei na Câmara dos 

Deputados, ele poderá valer-se da ação popular. FALSO 
II. É inadmissível o ajuizamento de ação popular que busca invalidar atos de conteúdo jurisdicional. 

CERTO 
III. A sentença homologatória de acordo firmado entre as partes, em sede de processo de desapropriação, 

não pode ser anulada por meio de ação popular, mesmo que caracterizado desvio de finalidade. 
FALSO 

IV. Existe estreita relação entre a capacidade processual e a capacidade para o exercício de direitos, de 
modo que a primeira quase sempre pressupõe a segunda, sem embargo da existência de exceções, 



 

como na hipótese da ação popular, que pode ser ajuizada por eleitor de dezesseis anos de idade. 
CERTO 
 

a. I e II estão corretas. 
b. II e III estão corretas. 
c. III e IV estão corretas. 
d. I e IV estão corretas. 
e. II e IV estão corretas. 

 

Questão 03 (2,0 pontos) Qualquer pessoa, assim como o preso provisório é parte legítima para 
propor ação popular que vise anular atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência? Explique fundamentando. 
Resposta: Apesar do preso provisório ter direito a voto, não seria qualquer pessoa hábil 
para propor a ação popular. Sendo o requisito fundamental ser cidadão. Artigo 1º Lei 
4717/65 

 
Questão 04 (2,0 pontos) Observando as regras sobre mandado de segurança coletivo, 
analise a afirmação abaixo, explicando o seu posicionamento: 
 
“São aplicáveis ao regime do CDC as normas que disciplinam o mandado de segurança 
coletivo, na hipótese de ofensa a direito líquido e certo, individual, coletivo ou difuso, em face 
de atos ilegais ou abusivos de pessoas físicas ou jurídicas.”. 
Resposta: A afirmação está incorreta, pois somente atos de autoridade pública ou de 
pessoa jurídica no exercício de função delegada do poder público é que são passíveis de 
mandado de segurança coletivo.  

 
 

Questão 05 (1,0 pontos) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I. O mandando de segurança coletivo poderá ser impetrado por um grupo de dez deputados 

federais e dez senadores, em nome do Congresso Nacional. FALSO 
II. Não é vedada a utilização do mandado de segurança coletivo e da substituição 

processual, que lhe é característica, para tutela direitos meramente individuais. CERTO 
III. Para que uma entidade de classe possa ajuizar mandado de segurança coletivo, a 

pretensão veiculada deve ser de interesse da totalidade da respectiva categoria. FALSO 
IV. Conforme entendimento do STF, o mandado de segurança coletivo não pode ser utilizado 

por partidos políticos para impugnar a constituição de crédito tributário fundado em lei 
inconstitucional. CERTO 

 
a. I e II estão corretas. 
b. II e III estão corretas. 
c. III e IV estão corretas. 
d. I e IV estão corretas. 
e. II e IV estão corretas. 

 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: TÓPICOS EMERGENTES I Data: 21/09/17 
 Professor(a): Larissa Sampaio Teles Turma: 9º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 
 

1. (0,5 ponto) Sobre a teoria dos direitos fundamentais, assinale a alternativa correta: 
 
a) os direitos fundamentais denominados de segunda geração traduzem postulados de 
abstenção do Estado;  
b) as violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações 
entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre particulares 
(fenômeno conhecido como eficácia horizontal dos direitos fundamentais);  
c) O Supremo Tribunal Federal admite somente a aplicação da eficácia vertical dos 
direitos fundamentais. 
d) O Supremo Tribunal Federal admite somente a aplicação da eficácia horizontal dos 
direitos fundamentais. 
 
2.(1,0 ponto) “Conhecido também como sistema norte-americano de controle, esta 
modalidade teve suas bases teóricas estabelecidas a partir do voto proferido por John 
Marshall, então Chief Justice da Suprema Corte norte-americana, na decisão mais 
conhecida da história constitucional: o célebre caso Marbury v. Madison (1803)” 
(NOVELINO, Marcelo. Manual de Direito Constitucional). Sobre o controle difuso de 
constitucionalidade, julgue os itens a seguir:  
 
I. No que concerne a eficácia das decisões, no controle difuso de constitucionalidade a 
eficácia é inter partes, enquanto que no controle concentrado a eficácia é erga omnes. 
II. Segundo a regra da “full bench”, também denominada como cláusula de reserva de 
plenário, “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”. 
III. O controle difuso pode ser exercido por todo e qualquer juiz. Por outro lado, o controle 
concentrado, com parâmetro em norma constitucional, é de competência do Superior 
Tribunal de Justiça - STJ, guarda da constituição. 
IV. O controle de constitucionalidade caracteriza-se por ser exercitado em casos 
concretos (controle difuso) e de forma abstrata (controle concentrado).  
 
a) Todas as afirmativas estão incorretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
 



 

3. (1,0 ponto) A Ação Direta de Inconstitucionalidade 5357 foi julgada improcedente, mantendo-se 

incólume os dispositivos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, dentre os quais tornavam 
obrigatória a matrícula e a continuidade das pessoas com deficiência nos estabelecimentos de 
ensino privado, vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza. Sobre o tema é 
correto afirmar que: 
 
a) A Ação Direta de Inconstitucionalidade é exemplo de controle de constitucionalidade difuso. 
b) Os tratados e convenções internacionais aprovados na forma do art. 5°, §3° da Constituição 
Federal podem ser parâmetro de controle de constitucionalidade. 
c) Na realização do controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, em algumas 
situações não se admite a ocorrência de efeito repristinatório face a expressa vedação contida no 
art. 2°, §3° da LINDB. 
d) A decisão em sede da ADI 5357 reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos 
previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência.  

 
4.(0,5 ponto) “O Partido da República (PR) ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
por Omissão (ADO) 41, no Supremo Tribunal Federal (STF), na qual pede o deferimento 
de liminar para determinar que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e a 
Presidência da República editem normas para regulamentar a comercialização de armas 
de fogo no Brasil”. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348891>.  Com base 
na ADO 41 e legislação pertinente analise as assertivas abaixo e responda: 
 
I. O Partido da República pode desistir da Ação Direta de Inconstitucionalidade por 
Omissão caso verifique que o seu ajuizamento esteja lhe gerando prejuízos políticos. 
II. Para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) são os 
mesmos legitimados à propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).  
III. A petição inicial indicará a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao 
cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de 
índole administrativa. 
 
a) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Todas as alternativas estão incorretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
5.(0,5 ponto) Sobre o Mandado de Injunção é correto afirmar:  
 
a) Assemelha-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão por possuir os 
mesmos legitimados ativos.  
b) Assemelha-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão posto que ambos somente 
podem ser processados e julgados no Supremo Tribunal Federal. 

c) O Mandado de Injunção não possui legislação específica, sendo regulado pela Lei do 
Mandado de Segurança.  
d) O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos individuais, mas os 
efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da 
demanda individual no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração 
coletiva. 
 
 



 

6.(0,5 ponto) A Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 41, ajuizada pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, tem como objeto a Lei nº 
12.990/14,a qual reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos 
concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos. Sobre a 
Ação Declaratória de Constitucionalidade, assinale a alternativa correta: 

 
a) O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil possui legitimidade para 
propor a ADC na qualidade de legitimidade especial, motivo pelo qual demonstrou em sua 
inicial a pertinência temática. 
b) A ADC 41 também poderia ser proposta pelo Procurador Geral da República, tratando-
se de legitimado universal. 
c) Partido político sem representação no Congresso Nacional também poderia propor a 
ADC 41. 
d) A propositura da Ação Declaratória de Constitucionalidade prescinde de existência de 
controvérsia judicial relevante. 
 
7. (2,0 pontos) Uma das caraterísticas distintivas entre a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade e a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade diz respeito a 
participação do Advogado Geral da União. Explique sobre a razão/princípio que 
fundamenta a obrigatoriedade e desnecessidade da atuação do AGU nessas ações. 

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
8. (2,0 pontos) Aponte quais são os legitimados para o ajuizamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI), distinguindo-os em universais e especiais. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: TÓPICOS EMERGENTES I Data: 21/09/17 
 Professor(a): Larissa Sampaio Teles Turma: 9º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 
1. b)  
 
2. c)  
 
3. b) 
 

4. a) 
 
5. d) 
 

6. b) 

 

7. O aluno deve demonstrar conhecimento sobre o princípio da presunção da 
constitucionalidade das leis. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade é exigida a 
participação do Advogado Geral da União, que deverá defender a norma objeto que se 
pretende a declaração de inconstitucionalidade, conforme art. 103, §3° da CF, ele atua 
como defensor da presunção de constitucionalidade da norma. Noutro norte, na Ação 
Declaratória de Constitucionalidade a sua participação não é exigida, posto que neste 
caso o que se pretende é, justamente, a confirmação da constitucionalidade da norma.  
 
8. O aluno deve listar os legitimados previstos no art. 103 da CF e art. 2° da Lei 9.868/99, 
bem como apontar o Presidente, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos 
Deputados, o Procurador Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil e o Partido com representação no Congresso Nacional como 
legitimados universais e a Mesa da Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, Governador do Estado e do Distrito Federal, Confederações federais e entidades 
de classe de âmbito federal como legitimados especiais.  



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO PREVIDENCIÁRIO Data: 22/09/17 
 Professor(a): Larissa Sampaio Teles Turma: 10º A 

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
1. (0,5) “A Poor Laws ou Lei dos Pobres era um conjunto de regras assistenciais que 
visava fornecer auxílio aos mais necessitados. Tanto a Old Poor Law (1601) como a New 
Poor Law (1834), tinham por objetivo principal prestar assistência social para aqueles 
indivíduos que comprovadamente não possuíam condições de sustentar a si próprios e 
nem parentes e amigos a quem pudessem recorrer” (ALVES, Ismael Gonçalves. Da 
caridade ao welfare state: um breve ensaio sobre os aspectos históricos dos sistemas de 
proteção social ocidentais). Sobre os aspectos históricos da seguridade social, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) O Plano Beveridge restringiu as despesas com a proteção social, limitando o 
financiamento da previdência social a contribuição de empregados e empregadores. 
b) O modelo bismarkiano influenciou a organização do Estado-Providência no capitalismo, 
possibilitando a organização de proteção social aos empregados, serviços sociais 
universais e assistência social. 
c) A previdência social no Brasil foi influenciada pelo modelo bismarkiano, assegurando o 
acesso a todos os cidadãos ao seguro social, independentemente da contribuição 
financeira. 
d) O Plano de Beveridge objetivou a adoção de um sistema universal, que abrangesse 
não só os trabalhadores, mas todos os cidadãos.  
 
2. (0,5) O direito previdenciário possui princípios próprios, diferenciados dos demais 
ramos do Direito. Sobre o tema, assinale a alternativa correta:  
 
a) O Supremo Tribunal Federal adota o princípio da irredutibilidade do valor dos 
benefícios o Supremo Tribunal Federal em seu sentido real. 
b) O princípio que prevê que as prestações sejam fornecidas apenas a quem 
realmente necessitar, desde que se encontrem nas situações que a lei definiu, é o da 
diversidade da base de financiamento. 
c) O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento deve ser aplicado 
ponderadamente com o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios e serviços. 
d) A gestão da Seguridade Social é realizada em atendimento ao princípio da 
centralização do governo, não sendo admita a participação da sociedade. 

 
 

 



 

3.  (0,5) “Trata-se de Ação Inibitória proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARANÁ em face do [hospital], com a qual busca, liminarmente, a obrigação 
de cumprir o direito indisponível de [gestante] à presença de acompanhante durante o 
trabalho de parto, parto e pós-parto, sob pena de fixação de multa de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais)” (Autos n° 2649-88.2011.8.16.0079, TJ-PA). O Subsistema de 
acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto é um dos três 
subsistemas que compõem o Sistema Único de Saúde. Sobre o tema, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) O subsistema de atenção de saúde indígena poderá, conforme a conveniência do caso 
concreto, levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos 
povos indígenas. 
b) O atendimento e a internação domiciliar somente serão realizados com indicação 
médica e concordância expressa do paciente e de seus familiares. 
c) As redes conveniadas não estão obrigadas a atender as regras do subsistema de 
acompanhamento da parturiente, uma vez que não integram o Sistema Único de Saúde.  
d) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes 
multidisciplinares que se restringirão a atuar no atendimento de medicina reabilitadora. 
 
4. (0.5) Marcos conta tem 67 anos de idade e busca orientação jurídica sobre os 
benefícios assistenciais que possa fazer jus. Com base na situação hipotética, julgue os 
itens a seguir: 
 
I. Para concessão do benefício de prestação continuada poderão ser utilizados outros 
elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de 
vulnerabilidade, conforme regulamento. 
II. Caso Marcos passe a viver em instituição de acolhimento de longa permanência não 
poderá fazer jus ao recebimento do benefício, ainda que reúna todos os demais requisitos. 
III. A análise de miserabilidade para fins de recebimento do benefício da prestação 
continuada é realizada com base na condição do requerente e do grupo familiar que ele 
integra. 
IV. Por não ter atingido a idade mínima de setenta anos não fará jus ao recebimento do 
benefício de prestação continuada.  
 
a) Todas as afirmativas estão incorretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
 
5. (0,5) Sr. Creison, atualmente sem exercer atividade remunerada, contribuiu para o 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de janeiro de 2002 a julho de 2016 na 
condição de empregado doméstico. Levando em consideração a situação hipotética 
assinale a alternativa correta: 
 
a) Na presente data Sr. Creison não possui qualidade de segurado. 
b) Sr. Creison manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 
12 (doze) meses após cessadas as contribuições. 
c) Sr. Creison manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 
24 (vinte e quatro) meses após cessadas as contribuições. 



 

d) Sr. Creison manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 
36 (trinta e seis meses) após cessadas as contribuições. 
 
6. (1,0) Pedro desenvolveu duas atividades laborais de modo concomitante: na primeira, 
manteve vínculo empregatício; na segunda, ocupou cargo público de provimento efetivo. 
Levando em consideração a situação hipotética, assinale a alternativa correta:  
 
a) Pedro era filiado concomitantemente ao Regime Geral de Previdência Social referente 
ao primeiro cargo e ao Regime Próprio de Previdência Social em relação a sua segunda 
atividade. 
b) Pedro não poderá se vincular a Regime de Previdência Complementar, uma vez que a 
legislação veda a filiação concomitante em regimes diversos. 
c) Pedro era filiado facultativo no Regime Geral de Previdência Social e obrigatório no 
Regime de Previdência Complementar. 
d) Pedro era filiado ao Regime Próprio de Previdência Social, posto que, diante de se 
tratar de regime especial prevalece em detrimento do geral.  
 
7.  (1,75) Liste as três classes de dependentes do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) discorrendo o posicionamento jurisprudencial já adotado em relação à 
(im)possibilidade dos avós figurarem como dependentes, especialmente no que pertine as 
condições necessárias para o enquadramento e recebimento de benefício. 
 
8. (1,75) No que concerne ao princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios o 
conceitue e o diferencie quanto ao posicionamento da doutrina e do Supremo Tribunal 
Federal, explicando no que consiste esta distinção. 
 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO PREVIDENCIÁRIO Data: 22/09/17 
 Professor(a): Larissa Sampaio Teles Turma: 10º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 
1. d) 
2. c) 
3. b) 
4. b) 
5. c) 
6. a) 
7. 0,5 dependentes. 0,5 admissibilidade avós, 0,5 comprovação de dependência 
econômica, 0,25 se não houver integrantes da primeira classe. 

 
8. 0,75 conceito e real nominal, 0,5 STF, 0,5 doutrina 
 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO TRIBUTÁRIO Data: 25/09/17 
 Professor(a): Marcus Vinícius Moreira Castro Silva Turma: 10º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
  
Questão 1. Lei a notícia abaixo e responda as questões utilizando como fundamento os ensinamentos e 
discussões em sala de aula. 
 
O Aumento de PIS/COFINS de combustíveis desrespeita sua destinação legal aumento do PIS e da COFINS, 
duas contribuições da seguridade social, sobre a gasolina, diesel e etanol, veiculado através de decreto publicado 
no Diário Oficial da União no dia 21 de julho, e que entrou em vigor no dia seguinte, é um desprestigio a 
Constituição Federal por desobediência expressa aos princípios tributários garantidos neste diploma, que nos 
cidadãos, ainda tentamos acreditar, ser a carta magna do país. Fonte: http://www.conjur.com.br/2017-jul-
28/opiniao-aumento-piscofins-combustiveis-desrespeita-destinacao 

 
 

a) Este aumento do PIS e da COFINS tem sido muito debatido nos tribunais, em especial sobre o 
período entre a publicação do decreto e sua entrada em vigor. Na notícia acima qual princípio 
tributário relacionado à vigência da lei foi violado? (valor 1,5) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
b) Juntamente com o PIS/COFINS foi aumentado também o tributo chamado de CIDE combustíveis, 

no caso deste tributo a discussão é a mesma? Ou este goza de legalidade? (valor 1,0) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

Questão 2. 
Em janeiro de 2014, a pessoa jurídica XYZ Ltda., com sede no Município “A”, prestou serviço de decoração e 
jardinagem no Município “C” e não recolheu o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). No entanto, 
em julho do mesmo ano, a empresa foi surpreendida com a cobrança administrativa do imposto pelos dois entes 
tributantes – pelo município “A” e pelo município “C”. DIANTE DESTA SITUAÇÃO RESPONDA AS QUESTÕES E 
JUSTIFIQUE SUAS RESPOSTAS. 
 
 

a) A qual município é devido o referido tributo? (Valor 1,0) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
b) O contador da empresa XYZ Ltda, orientou o cliente a pagar os dois tributos, para evitar a 

execução fiscal e aplicação de multas. Como pode ser resolvido processualmente a questão com 
um único pagamento e sem causar prejuízos à empresa? (valor 1,0) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

Questão 3.  
Paulo, no ano de 2016, realizou uma compra pela internet de um aparelho celular.  A empresa que realizou a 

vende tem sede no estado de São Paulo que possui uma alíquota de ICMS de ICMS de 12%, já o estado de 

Goiás, local onde Paulo reside, possui alíquota de 17%. O Fisco de Goiás ao tomar ciência da compra emitiu uma 

guia para pagamento de diferença de alíquota em nome de Paulo e reteve o celular no centro de distribuição dos 

correios até o pagamento do tributo Diante desse panorama, responda aos itens a seguir. 

a) Está correta a exigência da diferença de alíquota pelo Estado de Goiás?  O ato de retenção do 
aparelho celular está em consonância com as normas constitucionais? Justifique (Valor: 1,50) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

  

b) O estado de Goiás tem direito de receber algum valor do tributo pago ao estado de São Paulo? 
Justifique (Valor: 1,00) 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



Curso de Direito
Formulário de Prova Valor: 7,0

Disciplina: Direito tributário Data: 25/09/17
Professor(a): Marcus Vinícius Moreira Castro Silva Turma: 10 DIR

Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 

qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 

Questão 1. Lei a notícia abaixo e responda as questões utilizando como fundamento os ensinamentos e 
discussões em sala de aula.

O Aumento de PIS/COFINS de combustíveis desrespeita sua destinação legal aumento do PIS e da COFINS, 
duas contribuições da seguridade social, sobre a gasolina, diesel e etanol, veiculado através de decreto publicado 
no Diário Oficial da União no dia 21 de julho, e que entrou em vigor no dia seguinte, é um desprestigio a 
Constituição Federal por desobediência expressa aos princípios tributários garantidos neste diploma, que nos 
cidadãos, ainda tentamos acreditar, ser a carta magna do país. Fonte: http://www.conjur.com.br/2017-jul-
28/opiniao-aumento-piscofins-combustiveis-desrespeita-destinacao

a) Este aumento do PIS e da COFINS tem sido muito debatido nos tribunais, em especial sobre o 
período entre a publicação do decreto e sua entrada em vigor. Na notícia acima qual princípio 
tributário relacionado à vigência da lei foi violado? (valor 1,5)

Foram violados os princípios da anterioridade nonagesimal (0,5) e da anterioridade anual (0,5) uma vez 
que PIS e COFINS não possuem qualquer exceção a estes princípios (0,5)

b) Juntamente com o PIS/COFINS foi aumentado também o tributo chamado de CIDE combustíveis, 
no caso deste tributo a discussão é a mesma? Ou este goza de legalidade? (valor 1,0).

A CIDE combustível também deverá respeitar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual, pois é 

exceção apenas ao princípio da legalidade, sendo também inconstitucional o seu aumento imediato.

Questão 2.
Em janeiro de 2014, a pessoa jurídica XYZ Ltda., com sede no Município “A”, prestou serviço de decoração e 
jardinagem no Município “C” e não recolheu o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). No entanto, 
em julho do mesmo ano, a empresa foi surpreendida com a cobrança administrativa do imposto pelos dois entes 
tributantes – pelo município “A” e pelo município “C”. DIANTE DESTA SITUAÇÃO RESPONDA AS QUESTÕES E 
JUSTIFIQUE SUAS RESPOSTAS.

a) A qual município é devido o referido tributo? (Valor 1,0)

Pela lei complementar 116 o tributo é devido na sede da empresa, no caso no município A (0,5), porém o 
STJ entende que o tributo é devido no local da efetiva prestação (0,5)

b) O contador da empresa XYZ Ltda, orientou o cliente a pagar os dois tributos, para evitar a 
execução fiscal e aplicação de multas. Como pode ser resolvido processualmente a questão com 
um único pagamento e sem causar prejuízos à empresa? (valor 1,0)

Deve ser realizada a consignação em pagamento, pois existe dúvida quanto a pessoa do credor, ato este 

que suspende e exigibilidade do tributo

Questão 3. 
Paulo, no ano de 2016, realizou uma compra pela internet de um aparelho celular.  A empresa que realizou a 

vende tem sede no estado de São Paulo que possui uma alíquota de ICMS de ICMS de 12%, já o estado de 



Goiás, local onde Paulo reside, possui alíquota de 17%. O Fisco de Goiás ao tomar ciência da compra emitiu uma 

guia para pagamento de diferença de alíquota em nome de Paulo e reteve o celular no centro de distribuição dos 

correios até o pagamento do tributo Diante desse panorama, responda aos itens a seguir.

a) Está correta a exigência da diferença de alíquota pelo Estado de Goiás?  O ato de retenção do 
aparelho celular está em consonância com as normas constitucionais? Justifique (Valor: 1,50)

Não está correta a exigência de diferença de alíquota, pois Paulo é consumidor final, não sendo contribuinte do 
ICMS. Da mesma forma é inconstitucional a retenção do aparelho uma vez que a operação é nacional (0,5) 
ferindo assim o princípio da livre circulação

 

b) O estado de Goiás tem direito de receber algum valor do tributo pago ao estado de São Paulo? 
Justifique (Valor: 1,00)

Sim, pois conforme a EC 87 o estado de Goiás terá direito a 40% do ICMS recolhido em São Paulo



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: ÉTICA      Data: 27/09/17 
 Professor(a): João Hagenbeck Parizzi Turma: 10º A 

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
1) Leia o trecho extraído do artigo A ÉTICA DO ESTUDANTE DE DIREITO, de José Renato Nalini 
e responda as perguntas a seguir: 

 
Todo estudante pode melhorar seu país, mesmo antes de se formar. Participando de 
projetos de promoção humana, integrando-se a serviços voluntários tendentes ao 
resgate dos excluídos, atuando decisivamente na fixação dos rumos da conduta dos 
titulares de funções públicas. 
A nacionalidade parece haver despertado para a vergonha da miséria e o movimento 
comunidade solidária precisa de todos os brasileiros para reduzir os índices de 
exclusão que envergonham qualquer compatriota. Inúmeras organizações não 
governamentais - ONG – se prestam a motivar a comunidade a zelar por interesses 
descuidados e de cuja tutela pode depender a própria subsistência da humanidade. 
Os detentores de funções públicas são exercentes transitórios de um mandato 
outorgado pela cidadania. Esta tem o dever ético de fiscalizar o eleito, para que a sua 
postura parlamentar ou de governo não se afaste do ideal assinalado pela 
comunidade. (NALINI, José Renato. A ética do Estudante de Direito. Panóptica, 
número 19, julho-outubro 2010, Jundiaí) 

 
a) O trecho acima descrito relata um dever ético do estudante do direito? Em que se fundamenta 
esse “dever”? Esse “dever” é direcionado a quem? Quem será o beneficiário desse dever ético? 
Valor (1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Todas as pessoas possuem obrigações éticas. O estudante de direito, além das obrigações 
éticas ordinárias dos cidadãos, possui, ainda, outras obrigações. Cite e explique quais são essas 
obrigações. (valor 1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2) Júlia estava acompanhando seu cliente, Fernando em uma audiência criminal de grande 
repercussão social. A juíza, Maria, falou para Júlia na presença de seu cliente, que a mesma era 
muito inexperiente para tratar do caso. Irritada com tal afirmação, Júlia disse que Maria não 
deveria estar sentada naquela cadeira pois todo mundo sabia que ela fraudou o concurso da 
magistratura para conseguir o cargo. Maria, imediatamente, chamou o policial Rodolfo para 
prender Júlia, em flagrante, pelo crime de calúnia.  
 
Com base nessa situação hipotética, pode Maria determinar a prisão em flagrante de Júlia pelo 
crime de calúnia? Fundamente sua resposta no Estatuto da OAB (valor 1,0) 
 
 
 
 
 
3) Luiz, estudante do quarto período da Faculdade de Direito, e seu irmão, Bernardo, que cursa o 
nono período na mesma faculdade, foram contratados pelo escritório Pereira Advogados, para 
atuar como estagiários. Bernardo é inscrito como estagiário perante o Conselho Seccional 
respectivo.  
Com base nessa situação hipotética, pode Luiz, através de autorização por escrita e assinada por 
Bernardo, realizar carga de um processo? Fundamente sua resposta no EOAB (valor 1,0). 
 
 
 
 
 
 
4) Escobar, advogado regularmente inscrito, estava aguardando sua vez para realizar 
sustentação oral na 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás. Enquanto relia seus 
apontamentos, percebeu que necessitava verificar um documento que se encontrava nos autos 
para garantir que a informação que seria utilizada na sua tese estava correta. O mesmo se 
levantou da cadeira no auditório, atravessou a cancela que separa a área dos desembargadores 
dos advogados e entrou no reservado dos desembargadores para falar com o auxiliar do Relator 
do seu processo verificar o documento. 
Enquanto ainda se dirigia para tal local, o Presidente da sessão interrompeu um advogado que 
realizava sustentação oral, informou a Escobar que ele estava proibido de circular para além dos 
cancelos e ordenou a Escobar que voltasse para sua cadeira e se sentasse. 
Diante dessa situação hipotética, responda às seguintes perguntas: 
 
a) A Escobar é impedido o acesso à área além dos cancelos nos Tribunais de Justiça? (valor 1,0) 
Qual o dispositivo do EOAB que pode ser utilizado para responder à questão? (1,0) 
 
 
 
 
 
b) Escobar é obrigado a acatar a ordem do desembargador para se sentar? (valor 0,5) Justifique 
sua resposta (valor 0,5). 

 
 
 
 
 
 
 

Boa sorte! 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: ÉTICA      Data: 27/09/17 
 Professor(a): João Hagenbeck Parizzi Turma: 10º A 

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
1) Leia o trecho extraído do artigo A ÉTICA DO ESTUDANTE DE DIREITO, de José Renato Nalini 
e responda as perguntas a seguir: 

 
Todo estudante pode melhorar seu país, mesmo antes de se formar. Participando de 
projetos de promoção humana, integrando-se a serviços voluntários tendentes ao 
resgate dos excluídos, atuando decisivamente na fixação dos rumos da conduta dos 
titulares de funções públicas. 
A nacionalidade parece haver despertado para a vergonha da miséria e o movimento 
comunidade solidária precisa de todos os brasileiros para reduzir os índices de 
exclusão que envergonham qualquer compatriota. Inúmeras organizações não 
governamentais - ONG – se prestam a motivar a comunidade a zelar por interesses 
descuidados e de cuja tutela pode depender a própria subsistência da humanidade. 
Os detentores de funções públicas são exercentes transitórios de um mandato 
outorgado pela cidadania. Esta tem o dever ético de fiscalizar o eleito, para que a sua 
postura parlamentar ou de governo não se afaste do ideal assinalado pela 
comunidade. (NALINI, José Renato. A ética do Estudante de Direito. Panóptica, 
número 19, julho-outubro 2010, Jundiaí) 

 
a) O trecho acima descrito relata um dever ético do estudante do direito? Em que se fundamenta 
esse “dever”? Esse “dever” é direcionado a quem? Quem será o beneficiário desse dever ético? 
Valor (1,0) 
Sim, o Estudante de direito possui um dever ético para a sociedade, devendo devolver à 
sociedade parte do que foi investido na sua educação, através de serviços sociais e da utilização 
dos conhecimentos para o aprimoramento da sociedade. Esse dever se baseia no dever moral 
que decorre da consciência, indicando que toda pessoa deve fazer o bem, aplicando-se o valor 
primordial da ética geral que é: fazer o bem ao próximo e não prejudicar a ninguém. Esse dever  é 
direcionado ao Estudante de direito e tem como beneficiária a sociedade. 
 
b) Todas as pessoas possuem obrigações éticas. O estudante de direito, além das obrigações 
éticas ordinárias dos cidadãos, possui, ainda, outras obrigações. Cite e explique quais são essas 
obrigações. (valor 1,0) 
O estudante, além dos deveres para a sociedade (acima descrita), possui dever para consigo 
mesmo, isto é, de se dedicar, de fazer valer o investimento, ser assíduo e participar das aulas, 
atingir boas notas; possui dever para com os colegas, um dever de solidariedade, 
companheirismo, cordialidade e cooperação; possui dever para com os mestres, no sentido de 
respeitar, buscar um contato mais próximo e evitar levar desnecessariamente à coordenação 
questões antes de tentar discuti-las com o professor; o professor, como um eterno estudante, 
possui deveres com os alunos no sentido de se dedicar, relacionar os conteúdos dados com 
questões sociais, a prova deve ser correspondente ao que foi discutido e orientado em sala de 
aula, dever de lealdade com a turma e dever com a formação ética e moral dos estudantes. 
 
 
 



 

2) Júlia estava acompanhando seu cliente, Fernando em uma audiência criminal de grande 
repercussão social. A juíza, Maria, falou para Júlia na presença de seu cliente, que a mesma era 
muito inexperiente para tratar do caso. Irritada com tal afirmação, Júlia disse que Maria não 
deveria estar sentada naquela cadeira pois todo mundo sabia que ela fraudou o concurso da 
magistratura para conseguir o cargo. Maria, imediatamente, chamou o policial Rodolfo para 
prender Júlia, em flagrante, pelo crime de calúnia.  
 
Com base nessa situação hipotética, pode Maria determinar a prisão em flagrante de Júlia pelo 
crime de calúnia? Fundamente sua resposta no Estatuto da OAB (valor 1,0) 
Não, o art. 7º, parágrafo 3º, do EOAB prescreve que o advogado somente poderá ser preso em 
flagrante em caso de crime inafiançável e desde que acompanhado por representante da OAB. 
 
 
 
3) Luiz, estudante do quarto período da Faculdade de Direito, e seu irmão, Bernardo, que cursa o 
nono período na mesma faculdade, foram contratados pelo escritório Pereira Advogados, para 
atuar como estagiários. Bernardo é inscrito como estagiário perante o Conselho Seccional 
respectivo.  
Com base nessa situação hipotética, pode Luiz, através de autorização por escrita e assinada por 
Bernardo, realizar carga de um processo? Fundamente sua resposta no EOAB (valor 1,0). 
Não, pois Bernardo não pode se inscrever como estagiário junto à OAB, pois não está nos dois 
últimos anos do curso, o que lhe daria permissão para realizar carga do processo. EOAB art. 9, 
§1º.  
 
 
 
4) Escobar, advogado regularmente inscrito, estava aguardando sua vez para realizar 
sustentação oral na 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás. Enquanto relia seus 
apontamentos, percebeu que necessitava verificar um documento que se encontrava nos autos 
para garantir que a informação que seria utilizada na sua tese estava correta. O mesmo se 
levantou da cadeira no auditório, atravessou a cancela que separa a área dos desembargadores 
dos advogados e entrou no reservado dos desembargadores para falar com o auxiliar do Relator 
do seu processo verificar o documento. 
Enquanto ainda se dirigia para tal local, o Presidente da sessão interrompeu um advogado que 
realizava sustentação oral, informou a Escobar que ele estava proibido de circular para além dos 
cancelos e ordenou a Escobar que voltasse para sua cadeira e se sentasse. 
Diante dessa situação hipotética, responda às seguintes perguntas: 
 
a) A Escobar é impedido o acesso à área além dos cancelos nos Tribunais de Justiça? (valor 1,0) 
Qual o dispositivo do EOAB que pode ser utilizado para responder à questão? (1,0) 
Não, o advogado tem direito à livre acesso nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos 
cancelos, conforme previsão do art. 7º, VI, “a”, do EOAB. 
 
 
 
 
b) Escobar é obrigado a acatar a ordem do desembargador para se sentar? (valor 0,5) Justifique 
sua resposta (valor 0,5). 
Não, Escobar pode acompanhar a sessão em pé, tendo em vista o que prescreve o art. 7º, VII, do 
EOAB. 
 
 
 

Boa sorte! 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7 pontos 

Disciplina: TÓPICOS EMERGENTES II      Data: 26/09/17 
 Professor(a): Marco Antonio de Santana Turma: 10º - A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
OBSERVAÇÕES: 
Resposta SOMENTE a caneta. 
Nas questões objetivas assinalar APENAS uma alternativa. 
 
 

QUESTÃO 1 (2 pontos) 
Como discutido em sala de aula, são as recorrentes as demandas judiciais que envolvem 
conflitos de representatividade sindical que, em síntese, buscam dar efetividade ao princípio 
da liberdade sindical, regulado constitucionalmente. Nesse sentido, explique o que consiste 
a liberdade sindical estabelecida pela Constituição Federal de 1988, bem como suas 
limitações.  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 2 (2 pontos) 
No tocante a garantia provisória de emprego de dirigente sindical explique a fixação temporal 
da estabilidade, tratando se especificamente de empregado em gozo de férias quando do 
registro de candidatura. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 



 

 
 
QUESTÃO 3 (2 pontos) 
Hélio Combativo Junior é um dos diretores do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de 
Plásticos, Guarnições e Forrações de Buritizal SP, o SINDPLAFOR, eleito em janeiro/2017. Hélio 
trabalha como Operador de Máquinas de Corte na empresa “C” S/A, de categoria profissional 
ligada ao SINDPLAFOR de Buritizal. “C” S/A é fornecedora exclusiva de peças para a única 
montadora de empilhadeiras de Buritizal chamada Velog Veículos S.A. Devido a retração 
econômica, desde 2015 a Velog Veículos S.A. tem experimentado mês a mês expressiva queda 
nas vendas de empilhadeiras, o que levou sua diretoria decidir pelo fechamento da montadora a 
partir de julho/2017. Por efeito, no final de julho/2017 a empresa “C” S/A resolveu demitir todos 
seus 300 empregados, incluindo Hélio, com imediato fechamento da única filial de Buritizal, em 
razão de ter rescindido seu contrato de fornecimento com a Velog Veículos S.A. Inconformados, 
Hélio e Dorival, outro empregado, ajuízam reclamatória plúrima na Vara do Trabalho de 
Buritizal, com diversos pedidos, sendo para Hélio, pleito de indenização por desrespeito a sua 
garantia provisória. A empresa C S/A poderia ter demitido Hélio? Explique de modo 
fundamentado à luz da Consolidação das Leis do Trabalho e entendimento aplicável à espécie 
pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 4 (1 ponto) 
Com referência ao conflito entre normas de acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de 
trabalho, no direito brasileiro, assinale a opção correta. 

A) Aplicar se á apenas um instrumento normativo, tendo em vista o princípio do 
conglobamento amplo. 

B) Prevalecerão as normas do acordo coletivo, em decorrência da aplicação do princípio 
segundo o qual a norma especial revoga a geral. 

C) Prevalecerão aquelas que a assembleia geral determinar, nos termos da CLT. 
D) As condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre 

as estipuladas em acordo. 
 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7 pontos 

Disciplina: TÓPICOS EMERGENTES II      Data: 26/09/17 
 Professor(a): Marco Antonio de Santana Turma: 10º - A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
OBSERVAÇÕES: 
Resposta SOMENTE a caneta. 
Nas questões objetivas assinalar APENAS uma alternativa. 
 
 
 

QUESTÃO 1 (2 pontos) 

Como discutido em sala de aula, são as recorrentes as demandas judiciais que envolvem 
conflitos de representatividade sindical que, em síntese, buscam dar efetividade ao princípio 
da liberdade sindical, regulado constitucionalmente. Nesse sentido, explique o que consiste 
a liberdade sindical estabelecida pela Constituição Federal de 1988, bem como suas 
limitações.  
RESPOSTA ESPERADA: A liberdade sindical, consiste na vedação da interferência do Estado 

no sentido de causar embaraço tanto na constituição quanto no funcionamento dos 
sindicatos, havendo contudo duas ressalvas à essa liberdade: primeiro que seja realizado o 
registro no órgão estatal competente, o Ministério do Trabalho e Emprego; Já a segunda 
ressalva é no sentido da obrigatoriedade do respeito à Unicidade Sindical, ou seja é vedada a 
atuação de mais de um sindicato que represente a mesma categoria econômica ou profissional 
na mesma base territorial. 
 
QUESTÃO 2 (2 pontos) 
No tocante a garantia provisória de emprego de dirigente sindical explique a fixação temporal 
da estabilidade, tratando se especificamente de empregado em gozo de férias quando do 
registro de candidatura. 
RESPOSTA ESPERADA: A garantia provisória de dirigente sindical tem início desde o registro 

da candidatura e finaliza na data da eleição para aqueles que não forem eleitos. Já para os 
eleitos, a garantia finaliza um anos após o término do mandato. O fato do empregado 
candidatar se no curso de férias regulares não altera esses indicadores temporais. 
 
QUESTÃO 3 (2 pontos) 
Hélio Combativo Junior é um dos diretores do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de 
Plásticos, Guarnições e Forrações de Buritizal SP, o SINDPLAFOR, eleito em janeiro/2017. Hélio 
trabalha como Operador de Máquinas de Corte na empresa “C” S/A, de categoria profissional 
ligada ao SINDPLAFOR de Buritizal. “C” S/A é fornecedora exclusiva de peças para a única 
montadora de empilhadeiras de Buritizal chamada Velog Veículos S.A. Devido a retração 
econômica, desde 2015 a Velog Veículos S.A. tem experimentado mês a mês expressiva queda 
nas vendas de empilhadeiras, o que levou sua diretoria decidir pelo fechamento da montadora a 
partir de julho/2017. Por efeito, no final de julho/2017 a empresa “C” S/A resolveu demitir todos 
seus 300 empregados, incluindo Hélio, com imediato fechamento da única filial de Buritizal, em 
razão de ter rescindido seu contrato de fornecimento com a Velog Veículos S.A. Inconformados, 
Hélio e Dorival, outro empregado, ajuízam reclamatória plúrima na Vara do Trabalho de 
Buritizal, com diversos pedidos, sendo para Hélio, pleito de indenização por desrespeito a sua 
garantia provisória. A empresa C S/A poderia ter demitido Hélio? Explique de modo 
fundamentado à luz da Consolidação das Leis do Trabalho e entendimento aplicável à espécie 
pelo Tribunal Superior do Trabalho. 



 

RESPOSTA ESPERADA: Em que pese a garantia provisória conferida a Hélio por ser dirigente 

Sindical, a extinção de empresa ou estabelecimento na base territorial do sindicato, torna 
insubsistente a estabilidade provisória, conforme Súmula 369, IV do Tribunal Superior do 
Trabalho. 
 
QUESTÃO 4 (1 ponto) 
Com referência ao conflito entre normas de acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de 
trabalho, no direito brasileiro, assinale a opção correta. 

A) Aplicar se á apenas um instrumento normativo, tendo em vista o princípio do 
conglobamento amplo. 

B) Prevalecerão as normas do acordo coletivo, em decorrência da aplicação do princípio 
segundo o qual a norma especial revoga a geral. 

C) Prevalecerão aquelas que a assembléia geral determinar, nos termos da CLT. 
D) As condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre 

as estipuladas em acordo. 
RESPOSTA: D 

 
 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO PREVIDENCIÁRIO Data: 25/09/17 
 Professor(a): Larissa Sampaio Teles Turma: 10º B 

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
1. (0,5) “As Caixas de Aposentadoria e Pensões instituídas pela chamada Lei Elói 
Chaves, de janeiro de 1923, beneficiavam poucas categorias profissionais. Após a 
Revolução de 1930, o novo Ministério do Trabalho incorporou-as e passou a tomar 
providências para que essa garantia trabalhista fosse estendida a um número significativo 
de trabalhadores”. Disponível em: 
<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/PoliticaSocial/IAP>. Sobre 
os aspectos históricos da seguridade social no Brasil, assinale a alternativa correta: 
 
a)  A Lei Eloy Chaves foi o primeiro ato normativo a tratar de seguridade social no Brasil. 
b) Na evolução da previdência social brasileira, o modelo dos institutos de aposentadoria e 
pensão, que abrangiam determinadas categorias profissionais, foi posteriormente 
substituído pelo modelo das caixas de aposentadoria e pensão, que eram criadas na 
estrutura de cada empresa. 
c)  Com a aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social, houve a uniformização do 
regramento de concessão dos benefícios pelos diversos institutos de aposentadoria e 
pensão então existentes. 
d)  Com a criação do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a Previdência Social no 
Brasil deixou de ter caráter contributivo. 
 
2. (0,5) O direito previdenciário possui princípios próprios, diferenciados dos demais 
ramos do Direito. Sobre o tema, assinale a alternativa correta: 
 
a) O princípio que estipula que a Seguridade Social deve contemplar todas as 
contingências sociais que geram necessidade de proteção e acolher todas as pessoas 
indistintamente é o da universalidade da cobertura e do atendimento. 
b) O princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços 
indica que o sistema de proteção social deve oferecer todas as prestações a toda a 
população. 
c) Em atendimento ao princípio da anterioridade nonagesimal a seguridade social é 
financiada com recursos de toda a sociedade, mediante contribuições sociais incidentes 
sobre os mais diversos fatos geradores. 
d) O princípio constitucional que consiste na concessão dos benefícios a quem deles 
efetivamente necessite, devendo a Seguridade Social apontar os requisitos para a 
concessão de benefícios e serviços é, especificamente, o princípio da diversidade da base 
de financiamento. 
 



 

3. (0,5) “Trata-se de Ação Inibitória proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO PARANÁ em face do [hospital], com a qual busca, liminarmente, a obrigação de 
cumprir o direito indisponível de [gestante] à presença de acompanhante durante o 
trabalho de parto, parto e pós-parto, sob pena de fixação de multa de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais)” (Autos n° 2649-88.2011.8.16.0079, TJ-PA). O Subsistema de 
acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto é um dos três 
subsistemas que compõem o Sistema Único de Saúde. Sobre o tema, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) O atendimento e a internação domiciliares serão obrigatórios se decorrentes de 
indicação médica, independentemente de concordância do paciente, e deverão ser 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, 
terapêutica e reabilitadora. 
b) Cada ente da federação será responsável pelo financiamento do subsistema de saúde 
indígena localizado em seu espaço geográfico. 
c) Os hospitais são obrigados a manter, em local visível de suas dependências, aviso 
informando sobre o direito da presença de acompanhante durante o trabalho de parto, 
parto e pós-parto. 
d) O subsistema de atenção de saúde indígena poderá, conforme a conveniência do caso 
concreto, levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos 
povos indígenas. 
 
4. (0.5) Marco, com 35 anos de idade, possui impedimento de longo prazo de natureza 
física o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, motivo 
pelo qual mora com sua família. Sobre a Assistência Social, julgue os itens a seguir: 
 
I. Marcos poderá fazer jus ao recebimento do benefício de prestação continuada desde 
que comprove que não pode, sozinho, prover a própria manutenção. 
II. Caso Marcos passe a viver em instituições de acolhimento de longa permanência 
poderá fazer jus ao recebimento do benefício, desde que reúna todos os demais 
requisitos. 
III. Caso Marcos esteja recebendo o benefício de prestação continuada este deverá ser 
cancelado a partir do momento em que Marcos exercer atividade remunerada, posto que 
esta situação descaracterizará a condição de miserabilidade. 
IV. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para 
avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. 
 
a) Todas as afirmativas estão incorretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
 
5. (0,5) Sr. Creison, comprovadamente desempregado, contribuiu para o Regime Geral 
de Previdência Social enquanto empregado da sociedade empresária Urbe Conexões 
LTDA, de janeiro de 2005 a agosto de 2017. Levando em consideração a situação 
hipotética assinale a alternativa correta: 
 



 

a) Sr. Creison, na condição de empregado celetista, contribuiu para o Regime Geral de 
Previdência Social na condição de segurado facultativo. 
b) Sr. Creison manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 
12 (doze) meses após cessadas as contribuições. 
c) Sr. Creison manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 
24 (vinte e quatro) meses após cessadas as contribuições. 
d) Sr. Creison manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 
36 (trinta e seis meses) após cessadas as contribuições. 

  
6.  (1,0) Pedro desenvolveu duas atividades de modo concomitante: na primeira, ocupou 
cargo público de provimento efetivo; na segunda, exerceu a vereança. Levando em 
consideração a situação hipotética, assinale a alternativa correta:  
 
a) Pedro era filiado concomitantemente ao Regime Próprio de Previdência Social 
referente ao primeiro cargo e ao Regime Geral de Previdência Social em relação a sua 
segunda atividade. 
b) Pedro não poderá se vincular a Regime de Previdência Complementar, uma vez que a 
legislação veda a filiação concomitante em regimes diversos. 
c) Pedro era filiado facultativo no Regime Geral de Previdência Social e obrigatório no 
Regime de Previdência Complementar. 
d) Pedro era filiado ao Regime Próprio de Previdência Social, posto que, diante de se 
tratar de regime especial prevalece em detrimento do geral.  
 
7. (1,75) Liste os integrantes das três classes de dependentes do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), apontando as respectivas classes, bem como discorra sobre o 
posicionamento adotado no Supremo Tribunal Federal em relação à (im)possibilidade da 
concubina ser dependente. 
 
8. (1,75) Aponte as principais características que diferenciam a tríade da seguridade 
social. 
 
 

 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO PREVIDENCIÁRIO Data: 25/09/17 
 Professor(a): Larissa Sampaio Teles Turma: 10º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 
1. c) 
2. a) 
3. c) 
4. d) 
5. d) 
6. a) 
7. 0,5 dependentes, 0,5 inadmissibilidade concubina, 0,75 fundamentação. 
 
8. 0,25 Saúde, Assistência, Previdência. Distinções destinatários, caráter contributivo, 
características de cada 1,5 
 
 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO TRIBUTÁRIO Data: 21/09/17 
 Professor(a): Marcus Vinícius Moreira Castro Silva Turma: 10º B   

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
  
Questão 1. Lei a notícia abaixo e responda as questões utilizando como fundamento os ensinamentos e 
discussões em sala de aula. 
 
O Aumento de PIS/COFINS de combustíveis desrespeita sua destinação legal aumento do PIS e da COFINS, 
duas contribuições da seguridade social, sobre a gasolina, diesel e etanol, veiculado através de decreto publicado 
no Diário Oficial da União no dia 21 de julho, é um desprestigio a Constituição Federal por desobediência 
expressa aos princípios tributários garantidos neste diploma, que nos cidadãos, ainda tentamos acreditar, ser a 
carta magna do país. Fonte: http://www.conjur.com.br/2017-jul-28/opiniao-aumento-piscofins-combustiveis-
desrespeita-destinacao 

 
 

a) Este aumento do PIS e da COFINS tem sido muito debatido nos tribunais, em especial sobre a 
legalidade do ato. Na notícia acima qual o vício que pode ser alegado para justificar a ilegalidade 
do aumento? E de que forma este aumento poderia ser realizado sem ferir ao princípio da 
legalidade (valor 1,5) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
b) Por serem as contribuições modalidades de tributos, as igrejas que são imunes seriam afetadas 

por este aumento? Justifique (valor 1,0) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Questão 2. 
A prefeitura Municipal de Catandira editou a sua lei orgânica ampliando o perímetro urbano da cidade em 
decorrência de abertura de diversos loteamentos nos arredores da cidade. Com esta ampliação diversos 
contribuintes que antes eram tributados pelo ITR passaram a ser tributadas pelo IPTU, que é mais caro. Além 
disso, a municipalidade, aprovou outra lei que permite o protesto e inscrição dos devedores de tributos municipais 
nos cadastros de proteção ao crédito.  
DIANTE DESTA SITUAÇÃO RESPONDA AS QUESTÕES E JUSTIFIQUE SUAS RESPOSTAS. 
 
 

a) É legal a cobrança do IPTU das áreas adicionadas ao perímetro urbano da cidade? (Valor 1,0) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
b) Da mesma forma, a inscrição do nome do devedor de tributos em órgãos de proteção ao crédito 

fere algum princípio tributário? (valor 1,0) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Questão 3.  
A pessoa jurídica A realizou a importação de peças para utilização no processo de fabricação de equipamentos 

eletrônicos. Diante da constatação de que a contribuinte não havia recolhido o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), a liberação das mercadorias importadas foi condicionada ao pagamento do 

referido tributo, tendo, ainda, sido determinada a interdição do estabelecimento da pessoa jurídica A e o bloqueio 

de todas as movimentações.  Diante desse panorama, responda aos itens a seguir. 

a) O condicionamento do pagamento do tributo para a liberação das mercadorias é correto? Fere 
algum princípio tributário? Justifique (Valor: 1,50) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

b) A interdição do estabelecimento realizada pelo Fisco está correta? Justifique (Valor: 1,00) 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



Curso de Direito
Formulário de Prova Valor: 7,0

Disciplina: Direito tributário Data: 21/09/17
Professor(a): Marcus Vinícius Moreira Castro Silva Turma: 10 DIR

Aluno(a): Nota:

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 

qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”

Questões: 

Questão 1. Lei a notícia abaixo e responda as questões utilizando como fundamento os ensinamentos e 
discussões em sala de aula.

O Aumento de PIS/COFINS de combustíveis desrespeita sua destinação legal aumento do PIS e da COFINS, 
duas contribuições da seguridade social, sobre a gasolina, diesel e etanol, veiculado através de decreto publicado 
no Diário Oficial da União no dia 21 de julho, é um desprestigio a Constituição Federal por desobediência 
expressa aos princípios tributários garantidos neste diploma, que nos cidadãos, ainda tentamos acreditar, ser a 
carta magna do país. Fonte: http://www.conjur.com.br/2017-jul-28/opiniao-aumento-piscofins-combustiveis-
desrespeita-destinacao

a) Este aumento do PIS e da COFINS tem sido muito debatido nos tribunais, em especial sobre a 
legalidade do ato. Na notícia acima qual o vício que pode ser alegado para justificar a ilegalidade 
do aumento? E de que forma este aumento poderia ser realizado sem ferir ao princípio da 
legalidade (valor 1,5)

Aumento não poderia ser realizado por decreto por não ser PIS/COFINS uma exceção ao princípio da 
legalidade (0,5).
O ato deveria ser realizado por lei ordinária (0,5) ou mesmo por medida provisória, vez que não é matéria 
de lei complementar (0,5)

b) Por serem as contribuições modalidades de tributos, as igrejas que são imunes seriam afetadas 
por este aumento? Justifique (valor 1,0)

As igrejas serão afetadas pois são imunes apenas aos impostos (0,5), e além disso não são as igrejas 
sujeito passivo da PIS/COFINS, e a imunidade somente afasta os impostos diretos (0,5)

Questão 2.
A prefeitura Municipal de Catandira editou a sua lei orgânica ampliando o perímetro urbano da cidade em 
decorrência de abertura de diversos loteamentos nos arredores da cidade. Com esta ampliação diversos 
contribuintes que antes eram tributados pelo ITR passaram a ser tributadas pelo IPTU, que é mais caro. Além 
disso, a municipalidade, aprovou outra lei que permite o protesto e inscrição dos devedores de tributos municipais 
nos cadastros de proteção ao crédito. 
DIANTE DESTA SITUAÇÃO RESPONDA AS QUESTÕES E JUSTIFIQUE SUAS RESPOSTAS.

a) É legal a cobrança do IPTU das áreas adicionadas ao perímetro urbano da cidade? (Valor 1,0)
Deverá ser observado se existem os critérios que determinam a fixação da área urbana para fins de 
tributação, caso dois destes critérios estejam presentes a cobrança é legal (0,5)
São estes os critérios: Água, Esgoto, Iluminação pública, meio-fio ou calçamento, escola ou posto de 
saúde a até 3km (0,5)

b) Da mesma forma, a inscrição do nome do devedor de tributos em órgãos de proteção ao crédito 
fere algum princípio tributário? (valor 1,0)

Tal medida fere o princípio da livre circulação de pessoas e bens, pois o nome da pessoa é um bem 
imaterial, mas que possui valorização, portanto, não poderia ser limitado por restrições, pelo não 
pagamento de tributos.



Questão 3. 
A pessoa jurídica A realizou a importação de peças para utilização no processo de fabricação de equipamentos 

eletrônicos. Diante da constatação de que a contribuinte não havia recolhido o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), a liberação das mercadorias importadas foi condicionada ao pagamento do 

referido tributo, tendo, ainda, sido determinada a interdição do estabelecimento da pessoa jurídica A e o bloqueio 

de todas as movimentações.  Diante desse panorama, responda aos itens a seguir.

a) O condicionamento do pagamento do tributo para a liberação das mercadorias é correto? Fere 
algum princípio tributário? Justifique (Valor: 1,50)

É correto uma vez que se trata de mercadorias importadas (0,5), o princípio da livre circulação é apenas 

para operações nacionais (0,5), inclusive podendo ocorrer a pena de perdimento (0,5)

 

b) A interdição do estabelecimento realizada pelo Fisco está correta? Justifique (Valor: 1,00)

Não pois o estabelecimento está dentro do país, e interditar o estabelecimento para pagamento de tributos é o mesmo que 
confisco, ferindo assim além do princípio da livre circulação (0,5) o do não confisco (0,5).



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: ÉTICA      Data: 22/09/17 
 Professor(a): João Hagenbeck Parizzi Turma: 10º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
1) Os alunos do 10º período do CESUC foram convidados a participar de um debate sobre a atual 
conjuntura do direito brasileiro, discutindo, principalmente questões relacionadas à ética 
profissional dos advogados e dos juízes.  
 
a) O estudante de direito possui algum dever ético de comparecer ao evento? Em caso positivo 
quem seria o destinatário desse dever ético? Valor (1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
b) No referido debate houve uma severa crítica à magistratura brasileira, que a mesma se rendeu 
ao individualismo, sendo colocado que o juiz não passa de um tecnocrata, um gestor de uma 
fábrica de sentenças. Qual sua percepção sobre essa crítica? Quais os fundamentos que 
poderiam subsidiar essa crítica? (1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Victor nasceu no Estado do Rio de Janeiro e formou-se em Direito no Estado de São Paulo. 
Posteriormente, passou a residir, e pretende atuar profissionalmente como advogado, em 
Fortaleza, Ceará. Porém, em razão de seus contatos no Rio de Janeiro, foi convidado a intervir 
também em feitos judiciais em favor de clientes nesse Estado, cabendo-lhe patrocinar seis causas 
no ano de 2017. 
 
Com base nessa situação hipotética, Victor deve tomar alguma providência para poder atuar 
regularmente nessas seis causas? (valor 1,0). Fundamente sua resposta no Estatuto da OAB 
(valor 1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3) Pablo, advogado, foi contratado para patrocinar uma Reclamação trabalhista. Durante a 
audiência de instrução, o Magistrado da Vara do Trabalho de Catalão indeferiu suas 12 (doze) 
perguntas direcionadas à testemunha arrolada pela Reclamada. Inconformado, além de interpor 
agravo retido, Pablo proferiu palavras duras ao magistrado, aduzindo que o mesmo era um 
“desgraçado, vagabundo, desconhecedor da Lei, parcial, estúpido e, além de tudo, mal-educado”. 
O juiz, após isso, ordenou que o advogado se sentasse, caso contrário seria preso. Pablo se 
recusou a sentar-se e continuou a injuriar o magistrado. Nesse momento, o Magistrado chamou a 
segurança particular do fórum e decretou a prisão em flagrante de Pablo por injúria, sendo este 
levado à delegacia desacompanhado. 
 
Diante dessa situação hipotética, responda às seguintes perguntas: 
 
a) Pablo é obrigado a acatar a ordem do Juiz para realizar a audiência sentado? Justifique sua 
resposta (valor 1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Pablo pode ser responsabilizado pelo crime de injúria? Justifique sua resposta (valor 1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Ainda que Pablo tivesse cometido crime, sua prisão é legal? Justifique sua resposta (valor 1,0) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boa sorte! 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: ÉTICA      Data: 22/09/17 
 Professor(a): João Hagenbeck Parizzi Turma: 10º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
1) Os alunos do 10º período do CESUC foram convidados a participar de um debate sobre a atual 
conjuntura do direito brasileiro, discutindo, principalmente questões relacionadas à ética 
profissional dos advogados e dos juízes.  
a) O estudante de direito possui algum dever ético de comparecer ao evento? Em caso positivo 
quem seria o destinatário desse dever ético? Valor (1,0) 
 
Sim, as obrigações do estudante não se resumem a comparecer à aula e tirar nota suficiente para 
ser aprovado nas disciplinas que cursa. O estudante de direito tem um dever ético com a 
sociedade de participar de seus debates, contribuir para a melhora das instituições, garantir que 
os objetivos da constituição sejam atingidos e contribuir para uma sociedade mais justa e 
esclarecida. Enfim, devolver à sociedade algo daquilo que foi investido durante toda sua 
educação. 
 
 
b) No referido debate houve uma severa crítica à magistratura brasileira, que a mesma se rendeu 
ao individualismo, sendo colocado que o juiz não passa de um tecnocrata, um gestor de uma 
fábrica de sentenças. Qual sua percepção sobre essa crítica? Quais os fundamentos que 
poderiam subsidiar essa crítica? (1,0) 
 
Apesar de a resposta ser aberta, a posição adequada a ser discutida, tendo em vista o conteúdo 
estudado, é o que Juiz, como um indivíduo sujeito às tendências individualistas da modernidade 
tem cada vez mais perdido a dimensão heroica da vida, o que causa sua erosão como símbolo de 
justiça enxergado pela sociedade. O juiz, por uma razão instrumental (cumprimento de metas 
numéricas), se vê diante da falta de um horizonte moral comum, um reles executor de estatísticas, 
enxergando as pessoas como números, tendo que se ver diante de um esforço constante para 
evitar se transformar num tecnocrata. Assim, vemos que todas essas questões afastam o juiz da 
busca por um ideal de justiça, o que certamente o guiou na escolha de sua profissão.  
 
2) Victor nasceu no Estado do Rio de Janeiro e formou-se em Direito no Estado de São Paulo. 
Posteriormente, passou a residir, e pretende atuar profissionalmente como advogado, em 
Fortaleza, Ceará. Porém, em razão de seus contatos no Rio de Janeiro, foi convidado a intervir 
também em feitos judiciais em favor de clientes nesse Estado, cabendo-lhe patrocinar seis causas 
no ano de 2017. 
Com base nessa situação hipotética, Victor deve tomar alguma providência para poder atuar 
regularmente nessas seis causas? (valor 1,0). Fundamente sua resposta no Estatuto da OAB 
(valor 1,0) 
 
Sim, o art. 10º, §2º do Estatuto da OAB exige que Victor realize uma inscrição suplementar junto à 
Seccional do Rio de Janeiro, sob pena de cometer a infração de exercício irregular da profissão. 
 
 
 



 

3) Pablo, advogado, foi contratado para patrocinar uma Reclamação trabalhista. Durante a 
audiência de instrução, o Magistrado da Vara do Trabalho de Catalão indeferiu suas 12 (doze) 
perguntas direcionadas à testemunha arrolada pela Reclamada. Inconformado, além de interpor 
agravo retido, Pablo proferiu palavras duras ao magistrado, aduzindo que o mesmo era um 
“desgraçado, vagabundo, desconhecedor da Lei, parcial, estúpido e, além de tudo, mal-educado”. 
O juiz, após isso, ordenou que o advogado se sentasse, caso contrário seria preso. Pablo se 
recusou a sentar-se e continuou a injuriar o magistrado. Nesse momento, o Magistrado chamou a 
segurança particular do fórum e decretou a prisão em flagrante de Pablo por injúria, sendo este 
levado à delegacia desacompanhado. 
Diante dessa situação hipotética, responda às seguintes perguntas: 
 
a) Pablo é obrigado a acatar a ordem do Juiz para realizar a audiência sentado? Justifique sua 
resposta (valor 1,0) 
 
Não, de acordo com o art. 7º, XII, do EOAB, o advogado tem a prerrogativa de falar sentado ou 
em pé. 
 
 
 
 
 
b) Pablo pode ser responsabilizado pelo crime de injúria? Justifique sua resposta (valor 1,0) 
 
Pablo não cometeu crime, o EOAB em seu art. 7º, §2º, prescreve que o advogado tem imunidade 
profissional, não consistindo em injúria ou difamação puníveis as manifestações de sua parte 
tomadas no exercício da advocacia. O art. 133, da CF, também prescreve que o advogado tem 
inviolabilidade de seus atos e manifestações. Portanto, apesar de Pablo ter incidido no tipo penal 
atinente à injúria, o mesmo não pode ser responsabilizado pelo referido crime, uma vez que 
possui imunidade profissional. 
 
 
c) Ainda que Pablo tivesse cometido crime, sua prisão é legal? Justifique sua resposta (valor 1,0) 
 

Não, o advogado somente pode ser preso, no exercício de sua profissão, se estiver acompanhado 
de um representante da OAB, nos termos do art. 7º, IV, do EOAB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boa sorte! 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7 pontos 

Disciplina: TÓPICOS EMERGENTES II      Data: 27/09/17 
 Professor(a): Marco Antonio de Santana Turma: 10º - B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
OBSERVAÇÕES: 
Resposta SOMENTE a caneta. 
Nas questões objetivas assinalar APENAS uma alternativa. 
 
 

QUESTÃO 1 (2 pontos) 
Explique o que consiste a legitimidade sindical anômala, de categoria profissional e sua 
amplitude à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 2 (2 pontos) 
Com relação à principiologia voltada para o ser coletivo obreiro explique o que significa aquele que 
ressalta a equivalência dos contratantes coletivos e se tal princípio contraria a hipossuficiência 
do obreiro em face do empregador. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 



 

QUESTÃO 3 (2 pontos) 
Na perspectiva do princípio da lealdade e transparência nas negociações coletivas, específico 
do direito coletivo do trabalho é cabível a aplicação da teoria da imprevisão, enquanto exceção 
ao pacta sunt servanda, ante a um simples inadimplemento? Explique de modo 
fundamentado. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 4 – (1 ponto) 
“S”, operador de caixa na empresa “V”, candidatou se em uma chapa para a direção do 
Sindicato dos Comerciários do seu Município, sendo eleito posteriormente. Contudo, o 
Sindicato não comunicou o registro da candidatura, eleição e posse do empregado ao 
empregador. Durante o mandato de “S”, o empregador o dispensou sem justa causa e com 
cumprimento do aviso prévio. “S”, então, enviou um e mail para o empregador, dando lhe 
ciência dos fatos, mediante prova documental. Apesar das provas, “V” não aceitou suas razões 
e ratificou o desejo de romper o contrato de trabalho. Sobre o caso narrado, de acordo com a 
jurisprudência do TST, assinale a afirmativa correta. 
A) “S” tem garantia no emprego, já que a comunicação, apesar de fora do prazo legal, foi feita 

na vigência do contrato. 
B) O sindicato não observou o prazo legal para comunicação, motivo pelo qual a dispensa 

não pode ser considerada ilícita nem discriminatória, prevalecendo a ruptura.  
C) A jurisprudência é omissa, razão pela qual faculta se ao empregador aceitar ou não a 

comunicação. 
D) É irrelevante que a comunicação da eleição tenha sido feita, já que a responsabilidade do 

empregador é objetiva. 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7 pontos 

Disciplina: TÓPICOS EMERGENTES II      Data: 27/09/17 
 Professor(a): Marco Antonio de Santana Turma: 10º - B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
OBSERVAÇÕES: 
Resposta SOMENTE a caneta. 
Nas questões objetivas assinalar APENAS uma alternativa. 
 
 

QUESTÃO 1 (2 pontos) 
Explique o que consiste a legitimidade sindical anômala, de categoria profissional e sua 
amplitude à luz do Supremo Tribunal Federal. 
RESPOSTA ESPERADA: A legitimidade anômala ou extraordinária contida no art. 8º, III da 
CF/1988, consiste na possibilidade do sindicado funcionar como substituto processual, 
reivindicando em juízo direito alheio (do ser coletivo obreiro), em nome próprio. Já a amplitude 
está relacionada à problemática de ser possível se valer da substituição processual para 
reivindicar todos os direitos materiais violados (ampla) ou somente aqueles em que o direito 
material claramente dizer que poderá ser arguido por sindicato, como por exemplo o art. 195 
§2º da CLT? Nessa perspectiva o STF interpretando o inciso III do art. 8º da Constituição 
Federal firmou entendimento no sentido que a legitimidade anômala é ampla para possibilitar 
que as entidades sindicais atuassem na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais 
homogêneos. 
 
QUESTÃO 2 (2 pontos) 
Com relação à principiologia voltada para o ser coletivo obreiro explique o que significa aquele que 
ressalta a equivalência dos contratantes coletivos e se tal princípio contraria a hipossuficiência 
do obreiro em face do empregador. 
RESPOSTA ESPERADA: Esse princípio da equivalência entre os contratantes coletivos indica 
que numa eventual dinâmica econômico profissional as partes são análogas, possuem a 
mesma estatura, já que pela categoria profissional vê se um sujeito coletivo obreiro e não o 
obreiro, na sua individualidade. Não se trata pois em contrariedade à hipossuficiência do 
empregado em face do empregador tão presente na perspectiva individual, mas levada à 
equilíbrio na negociação coletiva. 
 
QUESTÃO 3 (2 pontos) 
Na perspectiva do princípio da lealdade e transparência nas negociações coletivas, específico 
do direito coletivo do trabalho é cabível a aplicação da teoria da imprevisão, enquanto exceção 
ao pacta sunt servanda, ante um simples inadimplemento? Explique de modo fundamentado. 
RESPOSTA ESPERADA: O princípio da lealdade e transparência nas negociações coletivas 
vincula se a necessidade de assegurar a efetivação prática da negociação coletiva 
concretizada, de modo que após a conclusão do diploma coletivo autônomo, fruto da 
negociação, as partes já conhecem os direitos e deveres ali inseridos. Assim, ausente uma 
mudança robusta e substantiva das condições fáticas vivenciadas pela categoria à época da 
negociação, um simples inadimplemento do empregador não poderia ensejar o uso de cláusula 
de imprevisão, rebus sic stantibus. 
 
QUESTÃO 4 – (1 ponto) 
“S”, operador de caixa na empresa “V”, candidatou se em uma chapa para a direção do 
sindicato dos comerciários do seu Município, sendo eleito posteriormente. Contudo, o 
Sindicato não comunicou o registro da candidatura, eleição e posse do empregado ao 



 

empregador. Durante o mandato de “S”, o empregador a dispensou sem justa causa e com 
cumprimento do aviso prévio. “S”, então, enviou um e mail para o empregador, dando lhe 
ciência dos fatos, mediante prova documental. Apesar das provas, “V” não aceitou suas razões 
e ratificou o desejo de romper o contrato de trabalho. Sobre o caso narrado, de acordo com a 
jurisprudência do TST, assinale a afirmativa correta. 
A) Rogéria tem garantia no emprego, já que a comunicação, apesar de fora do prazo legal, foi 

feita na vigência do contrato. 
B) O sindicato não observou o prazo legal para comunicação, motivo pelo qual a dispensa 

não pode ser considerada ilícita nem discriminatória, prevalecendo a ruptura.  
C) A jurisprudência é omissa, razão pela qual faculta se ao empregador aceitar ou não a 

comunicação. 
D) É irrelevante que a comunicação da eleição tenha sido feita, já que a responsabilidade do 

empregador é objetiva. 
      RESPOSTA: A 
 
 
 
 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: TÉCNICAS E PRÁTICAS JURIDICAS Data: 23/09/17 
 Professor(a): Larissa Sampaio Teles Turma: 

11-
DIRSAB 

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
HIPÓTESE 1. Rochelle Rock, domiciliada na av. Jorge Gregório, 480, bairro Bacana, 

frequenta o salão Vanessa Bella Hair, situado na rua de sua casa, n° 487, na cidade de 

Catalão/GO, desde 01/2010. Desde então, todos os meses Rochelle acumulava uma dívida 

de valor fixo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, confiante de que seu marido Julius 

iria saldar o débito. Apesar de ser constantemente cobrada, durante todos os anos que se 

passaram, Rochelle sendo atendida no salão em razão da amizade que nutria com Vanessa 

Borges, sócia-proprietária do salão. Não obstante, no último mês de agosto do ano corrente 

as duas tiveram um desentendimento, razão pela qual Rochelle deixou de frequentar o 

salão, mas não efetuou o pagamento de quaisquer dos débitos pendentes. Diante deste 

quadro, Vanessa pretende que sejam adotadas as medidas cabíveis, objetivando o 

recebimento dos valores pendentes de pagamento. 

 

HIPÓTESE 2. Consta do relatório policial que no dia 20 de dezembro de 2015, por volta das 

12h, Julios Rock estacionou o veículo de sua propriedade em frente a sua residência, 

situada na av. Jorge Gregório, 480, bairro Bacana, na cidade de Catalão/GO. Na ocasião 

Malvo Haris, nascido aos 10 de agosto de 1959, vizinho da vítima (residente na casa de n° 

481) visualizou que o veículo estava aberto e objetivando subtrair o som veicular, avaliado 

em R$ 100,00 (cem reais) adentrou no automóvel e começou a retirá-lo. Consta que o 

indiciado foi visto pelo filho da vítima, Chris Rock, o qual acionou a Polícia Militar, sendo o 

indiciado preso em flagrante delito. De acordo com o depoimento dos Policiais Militares 

Malvo não resistiu a prisão. A vítima, inquirida, afirmou que já havia ocorrido outras 

subtrações de sons veiculares na vizinhança, mas jamais imaginava que o indiciado seria 

capaz de cometer o crime em detrimento de seus próprios vizinhos. Em seu interrogatório o 

indiciado afirmou que é trabalhador, que não realizaria crimes na rua de sua casa e que foi 

flagrado pela vítima na ocasião em que estava “curtindo um som”. O Inquérito Policial está 



 

instruído com o Auto de Apresentação e Apreensão da “res furtiva”, bem como o Termo de 

Restituição e Laudo de Avaliação. Concluídas as investigações e indiciado Malvo Haris o 

Inquérito Policial foi encaminhado ao Ministério Público. 

 
HIPÓTESE 3. Malvo Haris, residente e domiciliado na av. Jorge Gregório, 480, na cidade de 

Catalão/GO, foi denunciado pela prática do seguinte fato delituoso: Consta dos autos do 

inquérito policial que, em 10/06/2004, por volta das 11h30min, na residência de Julius Rock, 

situada na av. Jorge Gregório, 480, bairro Bacana, na cidade de Catalão/GO, Malvo Haris 

aproveitando que seu vizinho havia esquecido a porta da entrada da residência aberta 

adentrou no referido local e subtraiu uma máquina fotográfica digital, marca Sony de 

propriedade da vítima, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Consta que a vítima 

chegava em sua residência quando flagrou o denunciado na posse da res furtiva, ocasião 

em que deteve Malvo e acionou a polícia militar, que efetivou a prisão em flagrante delito.  A 

câmera fotográfica subtraída da vítima foi restituída. Em razão dos fatos narrados Malvo 

Haris foi denunciado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, capitulado no 

art. 155, §4°, II, do Código Penal. Malvo acaba de ser citado da ação penal em tramite na 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Catalão/GO e busca que seja elaborada a medida cabível. 

 

HIPÓTESE 4. Vanessa Bella Hair, representada por sua sócia-proprietária Vanessa Borges, 

com sede na av. Jorge Gregório, 487, bairro Bacana, Catalão/GO ajuizou Ação de Cobrança 

em face de Julius Rock, residente e domiciliado na av. Jorge Gregório, 487, em trâmite na 2ª 

Vara Cível da Comarca de Catalão/GO, objetivando o recebimento da quantia de R$ 

32.000,00 (trinta e dois mil reais). Consta da inicial que a esposa de Julius, Rochelle Rock, 

desde janeiro de 2010, frequentava o salão, acumulando dívida mensal no valor fixo de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), a qual afirmava que seria quitada por seu marido Julius. Consta 

que Rochelle, apesar dos débitos, continuava sendo atendida em razão da amizade que 

nutria com Vanessa Borges. Não obstante, no último mês de agosto do ano corrente as duas 

tiveram um desentendimento, razão pela qual Rochelle deixou de frequentar o salão, mas 

não efetuou o pagamento de quaisquer dos débitos pendentes.  

 

Escolha duas dentre as quatro situações hipotéticas narradas e elabore as peças 

processuais correspondentes, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Para cada 

peça processual será atribuído o valor de 3,5 pontos. 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: TÉCNICAS E PRÁTICAS JURIDICAS Data: 23/09/17 
 Professor(a): Larissa Sampaio Teles Turma: 

11-
DIRSAB 

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
HIPÓTESE 1. O aluno deverá elaborar inicial de ação de cobrança. Deverá observar os 

requisitos da petição inicial, previstos no art. 392 do Código de Processo Civil, identificar 

corretamente os legitimados ativo e passivo, narrar de forma coerente e coesa os fatos 

relacionados a ação de cobrança, se limitando a apontar aquilo que for pertinente para a 

formação do convencimento do magistrado, atentando-se ainda para a prescrição de parte 

da dívida. 

 

HIPÓTESE 2. O aluno deverá elaborar denúncia. Deverá observar os requisitos previstos no 

art. 41 do Código de Processo Penal, observando, no que for cabível, as disposições do art. 

392 do Código de Processo Civil. A narrativa dos fatos deverá ser realizada de forma 

coerente e coesa, se limitando a apontar aquilo que for pertinente para a ação penal. Admite-

se ainda como resposta o pedido de arquivamento pelo princípio da insignificância, devendo 

o aluno demonstrar fundamentos referentes ao preenchimento dos requisitos para a sua 

configuração. 

 

HIPÓTESE 3. O aluno deverá elaborar resposta à acusação, atendando-se para as 

disposições previstas no art. 396-A do Código de Processo Penal. O aluno deverá 

demonstrar coerência e coesão no texto da resposta a acusação, discorrendo sobre 

questões referentes ao prazo prescricional, a desqualificação e tentativa como hipóteses de 

teses defensivas. 

 

HIPÓTESE 4. O aluno deverá elaborar contestação, atentando-se para as disposições 

previstas nos artigos 336 e 337, ambos do Código de Processo Civil. O aluno deverá 

demonstrar coerência e coesão no texto da contestação, discorrendo sobre questões 

referentes a ilegitimidade passiva e prescrição.  


