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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:

IMPORTANTE: A prova é individual. A interpretação das questões constitui objeto da presente avaliação e,
ainda, a fundamentação, a consistência, o raciocínio lógico e a correção gramatical.

Questão 1 (0,5 ponto)

Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder.
Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos príncipes, ou dos nobres, ou do povo,
exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes
ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,
atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma
pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente.

MONTESQUIEU, B. Do Espírito das Leis. São Paulo: Abril Cultural, 1979.

A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um
Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja
a)

o exercício de tutela sobre as atividades jurídicas e políticas.

b)

a consagração do poder político pela autoridade religiosa.

c) a concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas.

d) o estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo.
e) a reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito.

Questão 2 (0,5 ponto)

A república de Veneza e o Ducado de Milão ao norte, o reino de Nápoles ao sul, os Estados papais e a república
de Florença no centro formavam, ao final do século XV, o que se pode chamar de mosaico da Itália, sujeita a
constantes invasões estrangeiras e conflitos internos. Nesse cenário, o florentino Maquiavel desenvolveu reflexões
sobre como aplacar o caos e instaurar a ordem necessária para a unificação e regeneração da Itália.

Adaptado de SADEK, M. T. Nicolau Maquiavel: o cidadão sem fortuna, o intelectual de virtú. In WEFORT. F. C. (Org.).
Clássicos da política. v.2. São Paulo: Ática, 2003. p. 11-24.
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre a filosofia política de Maquiavel, assinale a alternativa correta.
a) A anarquia e a desordem no Estado são aplacadas com a existência de um Príncipe que age segundo a
moralidade convencional e cristã.

b) A estabilidade do Estado resulta de ações humanas concretas que pretendem evitar a barbárie,
mesmo que a realidade seja móvel e a ordem possa ser desfeita.

c) A história é compreendida como retilínea, portanto a ordem é resultado necessário do desenvolvimento e
aprimoramento humano, sendo impossível que o caos se repita.

d) A ordem na política é inevitável, uma vez que o âmbito dos assuntos humanos é resultante da
materialização de uma vontade superior e divina.

e) Há uma ordem natural e eterna em todas as questões humanas e em todo o fazer político, de modo que a
estabilidade e a certeza são constantes nessa dimensão.

Questão 3 (1,0 ponto)

Em relação às origens do Estado Moderno, conforme entendimento da doutrina clássica em Hobbes, Locke e
Rousseau, esses autores têm em comum um conjunto de características sobre o fundamento do Estado de
Sociedade. Em sala de aula utilizamos três adjetivos para caracterizá-los, quais sejam: a) justanuralistas b)
contratualistas c) racionalistas. Identifique a justificativa apropriada para esta caracterização:
a) Eles são chamados de jusnaturalistas porque criaram conceitos como: Estado de Natureza para justificar o
Estado Moderno. Contratualistas porque acreditam que os contratos são a base da lei. Racionalistas
porque pensam que os homens utilizam a razão.

b) Eles são chamados de jusnaturalistas porque pensam que o Estado Moderno tem fundamento na natureza
humana. Contratualistas porque acreditam que o Estado foi formado a partir de um contrato efetivo no
qual as pessoas fundantes da sociedade decidiram isso conjuntamente. Racionalistas porque acreditam
que a base das leis é a razão.

c) Eles são definidos jusnaturalistas porque acreditam que o Estado Moderno é derivado da natureza
humana sem nenhuma outra causa. Contratualistas porque pensam que os homens fazem contratos entre
eles para resolver os problemas. Racionalistas porque esses contratos feitos pelos homens são baseados
na razão.

d) Eles são caracterizados como jusnaturalistas porque acreditam que os indivíduos têm direitos que
lhes são naturais, pela sua própria condição de indivíduo. Contratualistas porque acreditam que o
fundamento do Estado é um contrato que, embora não tenha acontecido historicamente, é
renovado pelas ações das pessoas. Racionalistas porque acreditam que os homens são racionais
e, em consequência disso, escolhem se organizar e se respeitar para o bem comum.

Questão 4 (1,0 ponto)
A partir da reflexão sugerida pelo poema de Bertolt Brecht, “O Analfabeto Político” – “O pior analfabeto é o
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analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo
de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões
políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o
imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos,
que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. ” – é correto afirmar
que

a) O desinteresse pela política tem consequências econômicas e sociais que afetam todas as
pessoas: tanto as que participam ativamente da política como aquelas que se abstêm.

b) Todas as pessoas deveriam participar diretamente da política institucional: quer dizer, se candidatar a
algum cargo eletivo, já que vivemos em uma democracia participativa.

c) Brecht sugere que as pessoas analfabetas não se interessam por política e, por isso, são culpadas pelo
surgimento de problemas sociais, como prostituição, corrupção e altos preços de alimentos.

d) A política é, como mostra Brecht, uma atividade altamente especializada que deve ser exercida apenas
por profissionais — sobretudo economistas, que conseguirão tomar as melhores decisões.

e) O envolvimento de pessoas analfabetas na política — que podem votar e se candidatar a cargos eletivos
— é o responsável pela situação crítica que enfrentamos e pela corrupção.

Questão 5 (1,5 pontos)

De acordo com o conteúdo ministrado em sala de aula, além da leitura de textos complementares previamente
disponibilizados, discorra, sucintamente, sobre o papel da propriedade, do homem e da sociedade na obra política
de Jean-Jacques Rousseau.

O pensamento de Rousseau preconizava que os homens nasciam bons, sendo a sociedade a responsável
por sua corrupção. Tinha uma visão pessimista em relação à civilização, acusando-a de hipócrita e
dissimulada. Sonhava com uma sociedade livre, democrática e com ampla participação popular. Atribuía o
surgimento da propriedade em decorrência da transição do Estado de Natureza para o Estado Moderno.

Questão 6 (1,5 pontos)

Aponte as principais divergências entre o pensamento político de Hobbes e Locke, considerando elementos
abordados em sala de aula tais como instrumento de delegação do poder, reflexões acerca da natureza/condição
humana e objetivo da celebração do contrato social e consequente criação do Estado Moderno.
Para Hobbes, o que levará o homem a firmar um pacto social é a necessidade de preservar a vida, portanto
a questão central é a segurança. Já Locke observa que, dentre outros, o objetivo da criação do Estado é a
manutenção da propriedade. Em Hobbes a perspectiva da natureza humana é eminentemente pessimista,

afirmando que o homem é mau e egoísta. Já Locke acredita que, em regra, o homem possui uma condição
benevolente, tornando-se belicoso e violento para defender a propriedade. Sobre a efetivação do poder,
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Hobbes acredita que ele (o poder) deve se estabelecer de forma impositiva e coercitiva, enquanto Locke
pressupõe que essa delegação do poder se dá de forma conciliatória, através de uma composição entre
governantes e governados.
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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 pt)

Na transição para a Ordem Jurídica Moderna, cujo marco definitivo foi o advento do Código
Civil de Napoleão Bonaparte (1804), o direito passa a apresentar novos traços muito bem
definidos, buscando evidenciar a superação do direito pré-revolucionário e a aposta em novas
formas de produção do direito. Talvez a característica mais importante do novo direito moderno
seja o monismo jurídico, até em função da repercussão sobre a forma como até hoje se pensa,
de modo geral, o processo de criação do direito.

Assim, disserte sobre o monismo jurídico, destacando qual se torna para ele a principal fonte
do Direito. Por fim, diferencie o monismo do pluralismo jurídico.
O monismo jurídico aparece como um esforço de superação do pluralismo, típico

do período pré-moderno, quando prevaleciam várias fontes produtoras do direito. Ele só
se torna viável a partir do fortalecimento do Estado, enquanto poder político central e
absoluto. O Código Civil de Napoleão (1804) é, nesse sentido, o momento em que o
Estado de fato assume o monopólio sobre o direito, porque passa a dispor sobre todos
os aspectos da vida do cidadão, inclusive sobre os aspectos privados. O monismo
jurídico aposta na lei como fonte única do direito e é, por isso, caracterizado pelo
absolutismo legal. O que a lei dispõe, a parti desse momento, não pode ser discutido.
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QUESTÃO 02 (1,5 pt)

Carlos Eduardo Novaes e César Lobo,
História do Brasil para Principiantes: 500 anos de idas e
vindas

Logo que o Brasil se tornou uma nação independente, ainda em 1822, ficou muito claro que era
preciso organizar uma nova Constituição para o país que nascia. Essa Constituição serviria aos
propósitos de consolidar, juridicamente, a independência brasileira e de sustentar o esforço de
criação do novo Estado nacional. Nesse contexto, surge a primeira Constituição da história do
Brasil: a Constituição Imperial de 1824.

Sobre a Constituição de 1824, responda: ela foi promulgada ou outorgada? Cite três das suas
principais características.

A Constituição de 1824 foi outorgada pelo Imperador, d. Pedro I, que impôs o

documento arbitrariamente à nação, após dissolver a Assembleia Constituinte eleita em
1823. Suas principais características são as seguintes: governo monárquico, hereditário,
constitucional e representativo; o catolicismo como religião oficial do Império; a
existência de quatro poderes – Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário e
Poder Moderador; a atribuição exclusiva do Poder Moderador ao Imperador; e a
declaração de direitos.
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QUESTÃO 03 (1,5 pt)

“Manipanso imperial”, charge de Faria publicada no jornal “O Mequetrefe”, 10/1/1878.

O Poder Moderador foi talvez a maior inovação da Constituição de 1824, a primeira do Brasil
independente. O texto constitucional outorgava ao Imperador do Brasil um conjunto enorme de
competências e atribuições sobre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. De fato, o
Imperador tornou-se o centro sensível do poder nacional e concentrava em suas mãos enorme
autoridade sobre as principais instituições do Império. O Poder Moderador foi, por isso, um
tema importantíssimo de discussão entre os juristas brasileiros do século XIX e mobilizou
opiniões de diferentes naturezas.

Quais eram, no Brasil imperial, as duas principais posições doutrinárias da cultura jurídica
nacional sobre o Poder Moderador?

A cultura jurídica brasileira, à época do Império, manifestava-se, em geral, de
forma favorável ao Poder Moderador. A ideia mais difundida era de que o fortalecimento
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do Imperador era necessário para que se pudesse garantir a unidade do país e a
estabilidade constitucional entre os Poderes. Nesse sentido, uma das principais vozes
era a de Pimenta Bueno. Contudo, havia quem defendia uma posição intermediária, que
não negava a importância do Poder Moderador, mas propunha alterações para aprimoralo. Zacarias de Góis e Vasconcelos, por exemplo, criticava a ideia de que o Poder
Moderador fosse um poder irresponsável e apoiava a responsabilização dos agentes
imperiais, sobretudo ministros e conselheiros de Estado que deveriam responder por
atos danosos do Poder Moderador.

QUESTÃO 04 (1,5 pt)

A Proclamação da República em 1889 trouxe inúmeras transformações no cenário jurídico
nacional. Essas transformações foram cristalizadas na Constituição de 1891, a primeira
constituição republicana da história do direito brasileiro. A intenção clara dos republicanos era
afirmar a cisão com o período anterior do Império, substituindo totalmente as instituições
monárquicas e propondo novas alternativas para o funcionamento do novo sistema jurídico.
Nesse contexto, ainda que o Poder Moderador tenha sido extinto, na prática a República
mantinha também a ideia de um árbitro institucional, capaz de resolver os conflitos entre os
Poderes Executivo e Legislativo.

Qual órgão se tornou o novo árbitro institucional na Primeira República e qual foi a inovação da
Constituição de 1891 que permitiu o fortalecimento desse novo árbitro?
Apesar da tentativa de superação das instituições monárquicas da Constituição

de 1824, os juristas da Primeira República também se preocuparam em manter, na
estrutura do novo regime republicano, mecanismos de solução dos conflitos entre os
poderes políticos. Assim, à semelhança do que se conhecia por Poder Moderador no
Império, a Constituição de 1891 concedeu ao Supremo Tribunal Federal o papel de novo
árbitro institucional, mediando e solucionando as questões entre o Poder Executivo e o
Poder Legislativo. Tal condição, contudo, só se concretizou pela atribuição de novos
poderes ao Poder Judiciário e, especialmente, ao STF. Dentre esses poderes, destaca-se
o controle de constitucionalidade, que fez do STF o Guardião da Constituição, cujas
decisões se tornaram definitivas em matérias constitucionais.
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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). 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)
O texto acima trata de um problema denominado antinomia, ou seja, um conflito de normas existente
dentro do ordenamento jurídico brasileiro.
b) Qual o critério que deve ser utilizado para resolver esse problema? (0,5 ponto)
O critério a ser empregado deve ser 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 competência para homologar as sentenças estrangeiras passa a ser
do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Questão 02 (1,0 ponto): A Lei 8.906/94, conhecida como Estatuto da Advocacia, foi alterada pela Lei
13.247/16. Observe, atentamente, o que prescreve o art. 87 desse Estatuto:
Art. 87. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963, a Lei
nº 5.390, de 23 de fevereiro de 1968, o Decreto-Lei nº 505, de 18 de março de 1969, a Lei nº 5.681, de 20 de julho
de 1971, a Lei nº 5.842, de 6 de dezembro de 1972, a Lei nº 5.960, de 10 de dezembro de 1973, a Lei nº 6.743, de
5 de dezembro de 1979, a Lei nº 6.884, de 9 de dezembro de 1980, a Lei nº 6.994, de 26 de maio de 1982,
mantidos os efeitos da Lei nº 7.346, de 22 de julho de 1985.
Pergunta-se:
a) Em relação ao trecho sublinhado, quais foram os tipos de revogação que ocorreram? (0,5 ponto)
Em relação ao trecho sublinhado, houve revogação na forma ab-rogação (revogação total de cada uma das
leis mencionadas, como também do decreto-lei) e de forma expressa.
b) Em relação ao trecho em negrito (no art. 87), qual é o tipo específico de revogação presente? (0,5 ponto)
Em relação ao trecho sublinhado, houve revogação tácita.
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Questão 03 (1,5 ponto): 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-seraindenizado/idp/49519
Agora, responda ao que se pede:
a) O texto em questão aborda uma das fontes de direito trabalhadas em sala de aula. Qual é ela? (0,5
ponto)
O texto, ao mencionar a Lei 7.102/83, fez uso da lei, uma das fontes de direito trabalhadas em sala de aula.
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. (1,0 ponto)
O autor da ação buscou, no caso concreto, justiça na forma comutativa, ou seja, específica para ele, numa
relação individualizada. A causa de direito relacionada à questão da Justiça é a causa final.

Questão 04 (0,5 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
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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
Com base no texto acima e de acordo com o conteúdo abordado em nossas aulas, responda às questões
abaixo:
Levando-se em consideração APENAS o trecho negritado e sublinhado como um todo, qual A FONTE DE
DIREITO que justifica a aplicação da Lei Maria da Penha ao homem da relação mencionada no texto, SEM
SER A LEI?
Ignorando a lei, a fonte de direito que justifica a aplicação da Lei Maria da Penha no texto acima é a
ANALOGIA.
Questão 05 (1,0 ponto): Observe, atentamente, a imagem abaixo:
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Na tira acima, Calvin explora aquilo que ele entende ser DIREITO dele. E aqui está uma palavra bastante
interessante: DIREITO!
De acordo com o que foi exposto em sala de aula, há duas vertentes latinas muito importantes dessa
palavra relacionadas ao estudo da Introdução ao Estudo do Direito. São elas: “directum” e “jus”/“jure”.
Construa um pequeno parágrafo sintetizando a ideia diferenciadora dessas duas expressões latinas.
“Directum” lembra direção, caminho. O Direito é visto como um caminho que conduz a um fim maior: a
Justiça. "Jus"/”Jure” lembra relação jurídica, fazendo referência a justiça concreta do dia a dia.

Questão 06 (0,5 ponto): Em sala de aula aprendemos que o direito pode aparecer nas formas objetiva
(“norma agendi”) e subjetiva (“facultas agendi”). Uma das maneiras de se entender o direito subjetivo é
quanto à faculdade, concedida a alguém que se sinta de alguma forma lesado, de poder invocar a norma (o
direito objetivo) a seu favor. O outro entendimento a respeito do direito subjetivo está ligado ao fenômeno
da subsunção. Explique, em poucas palavras, o que se deve entender SUBSUNÇÃO.
Por SUBSUNÇÃO entende-se o encontro do fato com a norma, em função do exercício do direito subjetivo.
“Ganhar e perder faz parte da vida. O que mantém a vitória é a disciplina de continuar treinando, inovando,
aprendendo e praticando.” (Içami Tiba)
Boa avaliação!

Formulário de Prova
Disciplina:
METODOLOGIA CIENTÍFICA – GABARITO
Professor(a): João Hagenbeck Parizzi

Aluno(a):
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Curso de DIREITO
Valor:
6,0
Data: 20/09/18
Turma:
1º

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) Segundo os autores mais especializados na área de metodologia a pesquisa pode ser
classificada em dois diferentes grupos:
a) Quanto à profundidade de investigação, que por sua vez se subdivide em:
a.1. Pesquisa Exploratória;
a.2. Pesquisa Descritiva;
a.3. Pesquisa Explicativa; e
b) Quanto ao procedimento de coleta de dados, que se subdivide em:
b.1. Pesquisa bibliográfica;
b.2. Pesquisa documental;
b.3. Pesquisa experimental;
b.4. Estudo de caso controle;
b.5. Levantamento;
b.6. Estudo de caso; e
b.7. Estudo de campo.
No caso do Estudante de direito na graduação, para a elaboração de um TCC, considerando a
divisão acima relacionada, que tipos de pesquisa (quanto à profundidade e quanto ao
procedimento de coleta de dados) é adequada e suficiente ao nível do estudante/pesquisador?
Justifique sua resposta (1,5)
O estudante de direito no nível de graduação pode fazer uma pesquisa com o nível de
profundidade do tipo “exploratória” (a.1), isto é, que demanda apenas o aprofundamento sobre
um tema, proporcionando maior familiaridade com o objeto de estudo, desencadeando um
processo de investigação que identifique a natureza do fenômeno e consiga apontar as
características essenciais das variáveis que se quer estudar. No que tange ao procedimento
de coleta de dados, o graduando em direito poderá realizar a pesquisa bibliográfica e
documental (b.1 e b.2), uma vez que o tempo disponível para realização da pesquisa e as
habilidades do estudante dificilmente permitem que se realize, adequadamente os demais
tipos de pesquisa.
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2) A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê o seguinte em seu art. 4º:
“Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito”.
A doutrina aduz ainda o seguinte sobre a hierarquia das fontes na pesquisa jurídica:
“O jurista deve interpretar a Lei e formar sua própria opinião sobre o problema antes de
consultar a doutrina. Deve pensar por si próprio e não por procuração da doutrina”.
(Monebhurrun, 2015:38)
Diante dessas circunstâncias explique quais são as fontes da pesquisa jurídica e indique qual a
sua hierarquia (nível de importância) explicitando o motivo dessa classificação (1,5).
As fontes da pesquisa jurídica são: a Lei, analogia, costumes, princípios gerais do direito,
jurisprudência e doutrina. A ordem de classificação em termos de hierarquia se explica porque
o jurista deve sempre buscar inicialmente a fonte mais objetiva para formar sua própria
convicção acerca daquela problema jurídica e posteriormente as fontes subjetivas como
jurisprudência e doutrina.

3) A pesquisa é um procedimento formal com método de pensamento reflexivo que requer um
tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir
verdades parciais. Significa muito mais que apenas procurar a verdade, mas encontrar
respostas para as questões propostas por meio de utilização de um método científico.
(Ander Egg, 1978:28 apud LAKATOS; MARCONI, 2005: 43)
Tendo em vista o que resta consignado no enxerto acima e mais o que foi trabalhado no
decorrer do semestre, cite e explique 4 características de um texto científico (1,5):
Objeto de estudo bem-definido e de natureza empírica: o pesquisador deve realizar uma
delimitação e descrição objetiva e eficiente da realidade empiricamente observável, daquilo
que se pretende observar através de métodos empíricos; 2) Objetivação: é tentar conhecer a
realidade tal qual ela se mostra, evitando a contaminação por ideologia, valores, opiniões ou
preconceitos; 3) Discutibilidade: significa a existência de coerência no questionamento,
evitando-se produzir conhecimento que seja imune à crítica; 4) Observação controlada dos
fenômenos: cuidado em controlar a qualidade dos dados e processos utilizados na sua
obtenção; 5) Originalidade: o discurso científico, espera-se, deve corresponder à ideia de
inovação, não se aceitando a mera reprodução ou cópia de outros argumentos;
4) Leia o seguinte texto e responda às questões propostas.
“Manchetes de notícias falsas enganam americanos adultos em cerca de 75% das vezes, de
acordo com uma nova pesquisa em grande escala conduzida pelo instituto Ipsos para o
BuzzFeed News.
A pesquisa também descobriu que as pessoas que citam o Facebook como sua principal fonte
de notícias são mais propensas a ver manchetes de notícias falsas como sendo verdadeiras do
que aquelas que confiam menos na plataforma para se informar.
Essa pesquisa é o primeiro estudo em larga escala com a opinião do público sobre o fenômeno
das notícias falsas, que vem tendo um efeito avassalador na política global.
Os resultados mostram pessoas com pouca habilidade para discriminar a veracidade de
manchetes em redes sociais. A pesquisa também mostrou, surpreendentemente, uma
propensão das pessoas a acreditar em histórias falsas mesmo quando elas não se encaixavam
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em sua inclinação política. Os resultados questionam a noção — que o Facebook
supostamente começou a testar — de que os próprios internautas conseguem distinguir o que
é real de falso em relação a notícias vistas na plataforma.
A pesquisa foi realizada online com 3.015 americanos adultos entre 28 de novembro e 1º de
dezembro. Para saber mais sobre a metodologia, confira o fim deste artigo. Um resumo
detalhado dos resultados a todas as perguntas pode ser encontrado aqui (em inglês). Cálculos
adicionais podem ser encontrados aqui.
"As eleições de 2016 nos EUA podem ter se tornado um marco na história política, pois foi
quando a informação e a desinformação se tornaram uma moeda eleitoral dominante", disse
Chris Jackson, das Relações Públicas do Ipsos, que conduziu a pesquisa em nome do
BuzzFeed News. "As 'notícias falsas' foram lembradas por uma significante parcela dos
entrevistados, e essas histórias foram vistas como verossímeis."
A pesquisa descobriu que aqueles que se identificam como republicanos (ou seja, que se
identificam com o Partido Republicano nos EUA, de tendência conservadora) são mais
propensos a ver notícias falsas sobre as eleições como "muito" ou um "um pouco" precisas.
Em cerca de 84% das vezes, os republicanos classificaram manchetes de notícias falsas como
verdadeiras (entre as manchetes que reconheceram), comparado a uma taxa de 71% entre os
democratas (pessoas que se identificam com o Partido Democrata, mais liberal). A pesquisa
também descobriu que os eleitores de Donald Trump são mais propensos a considerar
manchetes de notícias falsas como sendo verdadeiras do que os eleitores de Hillary Clinton”.
(FONTE: BUZZFEED, 2016)
Com base no texto acima, conceitue “fake news” e explique o que o jurista, ao buscar para
fundamentar sua pesquisa, deve fazer para evitar o uso desse tipo de informação. (1,5)
Fake news são notícias falsas que têm, geralmente, o objetivo de desinformar, ou influenciar
um grupo de pessoas. Como objetivo paralelo poderá existir interesses políticos, comerciais ou
pessoais.

No caso em tela, o jurista deve estar atento à fonte primordial de informações, isto é, se a
notícia divulgada em redes sociais tem um veículo de comunicação (jornal) como fonte, o
pesquisador deverá buscar diretamente o jornal para se assegurar de que a mesma é
verdadeira. Por outro lado, quando se deparar com pesquisar, deve buscar se a instituição
realmente realizou a pesquisa e se os resultados são os divulgados por terceiros. Por fim, se
mostra importante pesquisar “fontes científicas”, em sites de divulgação de ciência, ou seja,
revistas científicas que possuem “qualis”, repositório de teses e dissertações de universidades
reconhecidas, usando ferramentas de buscas adequadas para tanto, como o “google
acadêmico”.

Formulário de Prova
Disciplina:
PSICOLOGIA JURÍDICA - GABARITO
Professor(a): Renata Limongi

Aluno(a):

GABARITO

GABARITO

Curso de DIREITO
Valor:
6,0
Data: 24/09/18
Turma:
1º

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. Compreender a história da Psicologia Jurídica é um desafio, já que os textos tendem a valorizar alguns fatos
históricos, perdendo a abrangência e relevância de diversos autores, porém Rovinski (2009), buscou relacionar
fatos considerados importantes no Brasil e na América Latina.

Considerando os pontos importantes do texto de Rovisnki (2009), assinale a afirmação CORRETA (valor 1,0)

(A) No Estado do Rio de Janeiro a Psicologia Jurídica aparece vinculada diretamente ao surgimento da Psicologia
como uma área de conhecimento independente dentro de Universidades e da própria regulamentação da
profissão de psicólogo.

(B) Em Minas Gerais, uma revisão sobre o histórico da inserção do psicólogo em instituições de justiça, mostra
que na década de 70, o psicólogo passou a trabalhar simultaneamente com presos adultos e jovens.
(C) A implementação do Serviço de Psicologia no tribunal de Justiça em Santa Catarina, iniciou na década de80,
quando alguns profissionais iniciaram suas atividades na qualidade de voluntários.
(D) Em São Paulo, o início das atividades relacionadas a Psicologia Jurídica na área criminal ocorreu junto ao
Manicômio Judiciário.

(E) Apesar da regulamentação da profissão de psicólogo, as atividades de perícia psicológica e emissão de laudos
não são legitimadas, consequentemente, não são previstas como práticas profissionais do psicólogo.
2. A perícia é uma atividade que requer conhecimentos científicos, podendo ser operacionalizada em diversos
campos, a fim de constituir-se em um documento capaz de embasar decisões. Questões legais da perícia
judiciária em enfoques dirigidos a perícia psicológica e social devem ser respeitadas no momento de sua
elaboração, dessa forma analise as afirmativas abaixo.

I. Os peritos devem ser escolhidos entre os profissionais de nível universitário e devidamente inscritos em seus
órgãos de classe.

II. O prazo de entrega do laudo pode oscilar, uma vez que o juiz não tem o hábito de estipular data.
III. A substituição do perito não pode ser solicitada caso seja identificado apenas falta de conhecimento técnico.
IV. Em caso de perícia por carta, a cópia da petição inicial que ensejou o processo e demais peças necessárias,
devem acompanhar a carta.
Estão CORRETAS as alternativas: (valor 1,0)
(A) I e II
(B) I e IV
(C) II e III
(D) II e IV
(E) III e IV

3. A perícia como atividade profissional do psicólogo é recente e deriva da prática da avaliação psicológica junto
as organizações sociais e de trabalho, tendo em vista a necessidade crescente de responder as demandas

GABARITO

PORQUE

GABARITO

judiciais e extra-judiciais de assessoramento técnico especializado por parte dos psicólogos (Cruz, Maciel, 2005).
O laudo pericial não pode ser considerado um instrumento de comunicação de resultados de uma avaliação
psicológica.

Com base na leitura dessas frases, é CORRETO afirmar que: (valor 1,0)
(A) A primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira

(B) A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa
(C) As duas afirmações são falsas

(D) As duas afirmações são verdadeiras e a segunda é justificativa correta da primeira
(E) As duas afirmações são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira.

4. . Leia o texto abaixo:

Curso prepara policiais para lidar com situações de extremo risco

O curso começou no dia 9 de março, com término previsto para o dia 29
Gcom

DA REDAÇÃO

Submetidos a intenso treinamento que leva à exaustão física do corpo e da mente é a rotina vivenciada pelos

alunos do Curso de Operações Policiais (COP), promovido pela Gerência de Operações Especiais (GOE) e
Academia de Polícia Civil (Acadepol).

O curso começou no dia 9 de março, com término previsto para o dia 29 deste mês.

Para o curso foram selecionados 42 profissionais de segurança pública da Polícia Civil (Regionais, GOE e GOA),
Polícia Militar (Rotam), Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, e as Polícias Civil do Rio Grande do Sul e Mato
Grosso do Sul.

Todos foram aprovados após teste de aptidão física (TAF). Mas, devido ao alto grau de dificuldade da

capacitação, 26 alunos desistiram ou foram reprovados nas disciplinas que exigem do policial preparo físico e
psicológico. "O aluno passa por vários momentos de estresse para verificar se tem as condições mínimas para

atuar na gerência de atividades especiais. O curso mais completo seria o COTE (Curso de Operações Táticas
Especiais) e o COP, antecede o COTE. Esse é um curso extremamente difícil, tanto é que dos 42 anos que
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iniciaram, somente 16 policiais permanecem. A união que se faz em virtude desse curso e a mudança de
comportamento do policial são nítidas, visíveis”, explica o delegado e chefe do GOE, Ramiro Mathias, que também
é aluno do curso.
Situações extremas

Os 16 policiais que continuam no treinamento são submetidos à intensa carga de treinamento, buscando

prepará-los para lidar com situações extremas de estresse e perigo, em ocorrências de alta complexidade em que a
técnica e o controle emocional farão a diferença na preservação de sua vida e de pessoas.
De acordo com coordenador do COP, investigador Edcarlos da Silva Campos, os alunos estão recebendo aulas

teóricas e práticas que exigem muito preparo psicológico e físico. “É um curso muito difícil em que o policial é
preparado para atuar em uma unidade de operações especiais, para atender ocorrências de alto risco e
complexidade”, disse.

As aulas são realizadas em ambientes rurais e urbanos, na água e no ar, com instruções que começam nas

primeiras horas da manhã e que não têm hora para terminar. As disciplinas preparam o policial para ocorrências de
grave risco e proporcionam conhecimento técnico e tático para servidores no âmbito da segurança pública, além de
desenvolver competências necessárias para gerenciar crise, prestar primeiros socorros, conhecimentos em direitos
humanos, transposição de obstáculos, lidar com explosivos, aprimoramento de técnicas de tiros, com variados
modelos de armamentos, entre outros.

O delegado diretor da Acadepol, Carlos Fernando da Cunha, disse que o curso é de alto nível e servirá de

referência para realização de outras qualificações. “Desde que estou na Polícia Civil nunca houve um curso dessa
qualidade. É uma referência. Está em um nível que nunca foi feito”, pontuou.

O I Curso de Operações Policiais (COP) tem carga horária de aproximadamente 200 horas/aulas. Os instrutores

são experientes policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Divisão de Operações Especiais (DOE),
da Polícia Civil do Distrito Federal, do Grupo Tático 3 da Polícia Civil de Goiás, da Rotam, do Corpo de BombeirosMT, do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), Centro Integrado de Operações Especiais
Aérea (Ciopaer), o Grupo de Operações Tática Especiais da Polícia Civil do Tocantins, da Delegacia Especializada
de Repressão a Roubos, Assaltos e Sequestro (Garras) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.
O instrutor GOE, investigador Jairo Santana do Nascimento, ministrou uma das disciplinas, que é voltada a

trabalhar o espírito de corpo e união entre os alunos. “O curso exige muito do operador, tanto a parte física quanto a
psicologia. Trabalhamos num grau elevado e neste final de semana tivemos atividade na água, adaptação ao meio
aquático, para testar as habilidades no meio aquático”, explicou.

Analise o texto, ressaltando o trabalho dos policiais e a relevância do trabalho do psicólogo no desempenho da
atividade, levando em consideração a saúde mental do policial. (valor 1,5)

- Trabalho do policial: repreensão e controle a serviço da classe dominante, mas toda instituição ou organização
em algum momento necessita de um trabalho policial ou o avalia.

O psicólogo pode realizar atividades tanto com os policiais quanto com seus familiares, uma vez que é frequente
alcoolismo e uso de drogas em função da atividade desempenhada, o que impacta diretamente na família,
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resultando em divorcio.

5. 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 seis dados históricos importantes na história da Psicologia Jurídica. (valor 2,0).
•

Psicologia Jurídica- profissionais e serviços no Rio de Janeiro- vinculada ao surgimento da Psicologiaconhecimento 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 clínicoatendimento 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)

•

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

GABARITO

1992- Pernambuco- Centro de Apoio Psicossocial

GABARITO

•

Formulário de Prova
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COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO - GABARITO
Professor(a): Wanély Aires de Sousa

Aluno(a):

GABARITO

GABARITO

Curso de DIREITO
Valor:
7,0
Data: 24/09/18
Turma:
2º 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:

TEXTO Comum à questão: 01

Imigração Japonesa no Brasil
1

A abolição da escravatura no Brasil em 1888 dá novo impulso à vinda de imigrantes europeus, cujo início

se deu com os alemães em 1824. Em 1895 é assinado o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o
Brasil e o Japão.

Com 781 japoneses a bordo, o navio Kasato-maru aporta em Santos. De lá eles 5são transportados para a

hospedaria dos imigrantes, em São Paulo.

Na cafeicultura, a imigração começa com péssimos resultados. Um ano após a chegada ao Brasil, dos 781

imigrantes, apenas 191 permaneceram nos locais de trabalho. A maioria estava em São Paulo, Santos e
Argentina. Apesar disso, a imigração continua com a chegada da segunda leva de imigrantes em 1910.
10

Em 1952 é assinado o Tratado de Paz entre o Brasil e o Japão. Nova leva de imigrantes chega ao Brasil

para trabalhar nas fazendas administradas pelos japoneses. Grupo de jovens que imigra através da Cooperativa
de Cotia recebe o nome de Cotia Seinen. O primeiro grupo chega em 1955.
O crescimento industrial no Japão e o período que foi chamado de “milagre
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econômico brasileiro” dão

origem a grandes investimentos japoneses no Brasil. Os nisseis acabam sendo uma ponte entre os novos
japoneses e os brasileiros.

As famílias agrícolas estabelecidas no Brasil passaram a procurar novas oportunidades e buscavam novos

espaços para seus filhos. O grande esforço familiar para o estudo de seus filhos faz com que grande número de
nisseis ocupe vagas nas 20melhores universidades do país.

Mais tarde, com o rápido crescimento econômico no Japão, as indústrias japonesas foram obrigadas a

contratar mão-de-obra estrangeira para os trabalhos mais pesados ou repetitivos. Disso, resultou o movimento
“dekassegui” por volta de 1985, que foi aumentando, no Brasil, à medida que os planos econômicos
fracassavam. Parte da 25família, cujos ascendentes eram japoneses, deixava o Brasil como “dekassegui”,
enquanto a outra permanecia para prosseguir os estudos ou administrar os negócios. Isso ocasionou problemas
sociais, tanto por parte daqueles que não se adaptaram à nova realidade, como daqueles que foram
abandonados pelos seus entes e até perderam contato.

30

Com o passar dos anos, surgiram muitas empresas especializadas em agenciar os “dekasseguis”, como

também firmas comercias no Japão que visaram especificamente o público brasileiro. Em algumas cidades
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japonesas formaram-se verdadeiras colônias de brasileiros. Disponível em www.culturajaponesa.com.br. Acesso em: 29 ago 2008.

Questão 01) “A imigração na cafeicultura começa com péssimos resultados”.
Imigração- Estabelecimento de indivíduos em país estranho.

Emigração- Saída voluntária da pátria, para se estabelecer em outro país.
São parônimos os vocábulos de pronúncia e grafia semelhantes, mas que possuem significados diferentes. O
item em que o vocábulo parônimo destacado está de acordo com o significado apresentado entre parênteses é:
a) Alguns políticos pretendem discriminar o aborto. (inocentar)

b) Cassaram o mandato do presidente daquela empresa. (anular)
c) Resolveram retificar o seu visto de entrada em nosso país. (confirmar)
d) O caso foi resolvido logo em primeira estância. (jurisdição)

e) Infligir leis de trânsito pode acarretar a prisão do veículo e do condutor. (desrespeitar)
Gab: B

Questão 02) Identifique, nos pares de frases a seguir, aqueles em que os parônimos estão trocados: (1,0)
a)
b)
c)
d)
e)

Com o belo salário que ganha, Jamilson sortiu sua casa para o Natal.
Apesar do esforço de todos, a busca não surtiu efeito algum.

Fala-se em aumentar o mandato dos deputados para cinco anos.

Finalmente foi expedido o mandado de busca e apreensão do veículo.
A plataforma eleitoral do candidato é a discriminação das drogas.
O goleiro Aranha, do Santos, foi vítima de descriminação racial.
O cumprimento entre os dois ex-amigos foi apenas formal.

O comprimento da manga desta camisa está adequado ao teu físico.
O juiz infligiu ao réu, após decisão do júri, pena de 15 anos de reclusão.
Mesmo com o radar, ele infringiu o limite de velocidade estabelecido.

Gab: C
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Questão 03)

Conforme o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, a partir de janeiro de 2013, a ortografia
portuguesa passa por algumas mudanças. Algumas dessas mudanças estão relacionadas à (ao): (1,0)
a)

Crase. Acentuação. Hífen.

b)

Alfabeto. Acentuação. Trema.

c)

Trema. Pronúncia. Hífen.

d)

Alfabeto. Hífen. Crase.

e)

Trema. Acentuação. Pronúncia.

Gab: B

Considere a propaganda para responder as questões 4 e 5.

QUANDO
Disponível

VOCÊ

doa
em:

um

livro…

<http://www.oabgo.org.br/arquivos>.
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Acesso em: 17 set. 2016.
Questão 04) De acordo com a leitura e compreensão desse texto, pode-se afirmar que o principal objetivo
dessa campanha da OAB é convencer os menores de idade, que apresentam atos considerados transgressores,
a mudar de comportamento a partir do estudo e da leitura. Sustente ou refute tal afirmativa, argumentando
com elementos tanto da linguagem verbal quanto da não-verbal presentes no texto. (1,0)
A afirmativa não procede. O principal objetivo da campanha é propor aos cidadãos que contribuam

para a reintegração social de jovens infratores através da doação de livros de vários gêneros textuais.
Essa informação está expressa verbalmente em: “Doando... você ajuda um jovem cidadão a escrever
uma nova história” e na imagem de um terno sobreposta à do adolescente, sugerindo um futuro
advogado.

Questão 05) A linguagem desse texto é predominantemente denotativa, mas conta com expressões
conotativas. Cite uma dessas expressões e exponha um possível significado dentro da lógica do texto
propagandístico. (1,0)

A expressão é “nova história”, a qual pode ser entendida dentro do contexto como nova oportunidade
de vida para jovens infratores pautada na educação.

Leia o texto para responder as questões 6 e 7.

A arte não contribui para a satisfação das necessidades primordiais da vida. A humanidade não pode viver

sem comida, abrigo ou roupa, mas pode subsistir sem arte. Quando a própria existência do homem corre
perigo, a arte, que não tem qualquer valor imediato ou prático, pode estar subordinada a valores mais urgentes.
Apesar disso, o desejo de expressão pela arte é tão profundamente humano que desde a pré-história tem se

manifestado sem interrupções em toda a Terra. Tudo o que sabemos acerca do homem das primeiras épocas –
excetuando o que suas ossadas nos contaram – deve-se ao artesanato. Esse evidencia o desejo de conferir aos
objetos algo mais do que um simples caráter utilitário. A sua decoração exigiu tempo e trabalho. Contudo só o
aguilhão da necessidade levaria a renunciar seu prazer de ver e de manejar objetos feitos com cuidado e
destinados não apenas a corresponder a uma necessidade utilitária, mas a satisfazer o tato, a vista, o espírito e
o coração.

A arte é mutável como a própria vida e como a época em que se viva. Está ligada à completa teia do

momento histórico social em que se gerou. Expressa a religião, os costumes, crenças, raça, meio, cultura e
moral de um povo. Porém a arte em si não decorre desses aspectos. A ARTE não contribui…
Disponível em: <http://www.guiasaoluiz.net/2010/01/a-necessidade-humana-de-expressao-artistica/>. Acesso em: 14 nov. 2016.

Questão 06) No fragmento do texto, predomina a função referencial da linguagem. Exponha quais as
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características do texto comprovam essa afirmação. (1,0)
Transmite informações objetivas sobre o tema de que trata, evidenciando o referente.
Questão 07) Em um parágrafo, obedecendo os preceitos de clareza e concisão, descreva o tema trabalhado no
texto. (1,0)

Embora a arte não seja materialmente essencial para a sobrevivência humana, como o ar, a água e o
alimento, é preciso considerar que o desejo de expressão é algo peculiarmente humano. Por meio dela é
que são expressos o desejo, a cultura e todos os sentimentos da raça humana.
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Questões:

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04

A importância da comunicação

Há setecentos anos, Frederico II, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, efetuou uma

experiência para determinar que língua crianças falariam, quando crescessem, se jamais tivessem ouvido
alguém falar: falariam hebraico (que então se julgava ser a língua mais antiga), grego, latim ou a língua de seu
país? Deu instruções às amas e mães adotivas para que alimentassem as crianças e lhes dessem banho, mas que
sob hipótese nenhuma falassem com elas ou perto delas. O experimento fracassou, por quê todas as crianças
morreram. (Paul B. Horton e Chester L. Hunt. Sociologia. São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1980. p. 77).
Esse fracassado experimento de Frederico II mostra que a comunicação é vital para a espécie humana e

para o desenvolvimento da cultura. O principal meio de comunicação do ser humano é a linguagem. Por meio
dela, os indivíduos atribuem significado aos sons articulados que emitem. Graças à linguagem, podemos
transmitir pensamentos e sentimentos aos nossos semelhantes, assim como nossas experiências e descobertas
às gerações futuras, fazendo com que os conhecimentos adquiridos não se percam.
Além da linguagem falada, o ser humano desenvolveu outras formas de comunicação ao longo da História.

Um grande avanço ocorreu com o surgimento da escrita, na Mesopotâmia, por volta de 4000 a.C. A invenção
dos tipos móveis de impressão por Gutenberg, no século XV, foi outro passo importante. Nos séculos XIX e
XX assistimos à invenção do telégrafo, do telefone, do rádio, do cinema, da televisão, do telex, da
comunicação por satélite, da Internet.

Atualmente, fatos, ideias, sentimentos, atitudes e opiniões são compartilhados por milhões de pessoas

na maior parte do planeta, graças a esses meios de comunicação. Por essa razão, o especialista em
comunicação, Marshall McLuhan, afirmou que o mundo contemporâneo é uma autêntica "aldeia global", pois
os meios de comunicação de massa moldam hoje as ideias e opiniões de grupos cada vez maiores de
indivíduos.

QUESTÃO 01 – O texto acima tem a nítida intenção de mostrar a necessidade de comunicação humana como
meio de sobrevivência e subsistência. Sustente ou refute a afirmação tendo por base a leitura prévia do texto.
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A afirmação é verdadeira. O autor demonstra a importância da linguagem para a sobrevivência humana
quando expõe a experiência macabra de Frederico II no início do texto e para a subsistência quando afirma
que é a linguagem que permite ao ser humano transmitir pensamentos, sentimentos, e desse modo construir
a aldeia global da contemporaneidade.
QUESTÃO 02 – Dentre os seis elementos que compõem o processo de comunicação (emissor, receptor, contexto,
mensagem, código, canal), um deles se sobrepõe aos demais no texto em questão, gerando uma função da
linguagem bastante valorizada no meio acadêmico. Cite a função evidente e descreva-as em suas características.
A função predominante no texto é a referencial, pois há a intencionalidade de informar, colocando em
evidencia o contexto comunicacional. As características desse tipo de texto são: predomínio da linguagem
denotativa, clareza e objetividade.
QUESTÃO 03 – A respeito da sentença grifada no texto: “O experimento fracassou, por quê todas as crianças
morreram.” , explique se uso do vocábulo em destaque está correto de acordo com a norma culta da linguagem. Em
caso de incorreção, transcreva o excerto reajustado.
Está incorreto. O uso desse vocábulo deve ocorrer ao final de sentenças interrogativas. A frase tem teor
explicativo, portanto exige a utilização de porque.
QUESTÃO 04 – Em: “O principal meio de comunicação do ser humano é a linguagem. Por meio dela, os
indivíduos atribuem significado aos sons articulados que emitem.”, as duas ocorrências do vocábulo meio
constituem um caso de homonímia. Explique o sentido dos dois e reescreva o trecho substituindo-os por expressões
correlatas.
A primeira acepção significa instrumento e a segunda, por intermédio de. O principal instrumento de
comunicação do ser humano é a linguagem. Por intermédio dela, os indivíduos atribuem significado aos sons
articulados que emitem.
QUESTÃO 05 – Examine esta propaganda.

www.combustivellegal.com.br
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Por ser empregado tanto na linguagem formal quanto na linguagem informal, o termo “legal” pode ser lido,
no contexto da propaganda, respectivamente, nos seguintes sentidos:
a) lícito e bom.
b) aceito e regulado.
c) requintado e excepcional.
d) viável e interessante.
e) jurídico e autorizado.
GABARITO: A

QUESTÃO 06 – Ninguém fez gratuitamente o sacrifício de uma porção de sua liberdade visando unicamente
ao bem público. Tais quimeras só se encontram nos romances. Cada homem só por seus interesses está ligado
às diferentes combinações políticas deste globo; e cada qual desejaria, se fosse possível, não estar ligado pelas
convenções que obrigam os outros homens. Sendo a multiplicação do gênero humano, embora lenta e pouco
considerável, muito superior aos meios que apresentava a natureza estéril e abandonada, para satisfazer
necessidades que se tornavam cada dia mais numerosas e se cruzavam de mil maneiras, os primeiros homens,
até então selvagens, se viram forçados a reunir-se.
Formadas algumas sociedades, logo se estabeleceram novas, na necessidade em que se ficou de resistir às
primeiras, e assim viveram essas hordas, como tinham feito os indivíduos, num contínuo estado de guerra
entre si. As leis foram as condições que reuniram os homens, a princípio independentes e isolados sobre a
superfície da Terra.
Cansados de só viver no meio de temores e de encontrar inimigos por toda parte, fatigados de uma
liberdade que a incerteza de conservá-la tornava inútil, sacrificaram uma parte dela para gozar do resto com
mais segurança. A soma de todas essas porções de liberdade, sacrificadas assim ao bem geral, formou a
soberania da nação; e aquele que foi encarregado pelas leis do depósito das liberdades e dos cuidados da
administração foi proclamado o soberano do povo. BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas.
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em: mar. 2017. Adaptado.

O clássico livro Dos delitos e das penas, de autoria de Cesare Beccaria, foi publicado na cidade italiana de
Milão em 1764. A obra que, pelo fator temporal, à primeira vista, parece estar distante, se aproxima da
realidade por sua influência no sistema penal.
Tendo em vista as informações veiculadas no texto, é correto afirmar que o objetivo principal do autor é
a) relativizar a aplicação de leis em prol da justiça social e, consequentemente, do bem-estar da comunidade.
b) mostrar que foi preciso os indivíduos sacrificarem uma parcela de sua liberdade para viabilizar uma
convivência coletiva mais segura e menos ameaçadora.
c) condenar a utilização de determinadas normas jurídicas em benefício de uma minoria privilegiada da
população, desconsiderando a grande maioria.
d) demonstrar sua indignação com a legislação da época pela tipificação de penas desumanas, que iam de
encontro aos direitos dos cidadãos.
e) revelar que a punição de infratores deve ser rigorosa, para evitar reincidência, a fim de se ter uma vida mais
serena.
GABARITO: B

QUESTÃO 07 – Em morte iminente, o adjetivo iminente, que quer dizer “que ameaça acontecer breve, que
está em via de efetivação imediata”, frequentemente é confundido com “eminente”, que significa “que excede
os outros, excelente”. Iminente e eminente são parônimos, isto é, palavras parecidas na escrita e na pronúncia –
que, por isso mesmo, tendem a ser confundidas –, mas distintas em significado. Tendo em vista essa
explicação, assinale, entre as alternativas, aquela(s) em que o termo entre parênteses completa corretamente a
frase, faça a somatória e coloque o resultado no lugar indicado.
01. O chefe precisou ________ o documento, que estava cheio de erros. (ratificar).
02. O juiz foi muito severo ao _________ a pena ao réu. (infligir).
04. O atleta vitorioso recebeu os _________ das autoridades presentes. (comprimentos).
08. A moça sempre foi elogiada, entre os colegas, pela sua _________. (discrição).
16. ________ cidadãos era uma das atribuições da Assembleia de Atenas. (prescrever).
Resultado: _____________
Gab: 10
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Questões:

Considere os textos 1 e 2 para responder as três primeiras questões da avaliação.
Texto 1

Corrupção se combate com respeito à lei
Claudio Lamachia
Folha de S.Paulo, 11/08/2016

O combate à corrupção, hoje questão central da vida institucional brasileira, só é eficiente e benéfico para

a sociedade quando conduzido por meios legais. Do contrário, o próprio Estado se confunde com a
criminalidade e incentiva o desrespeito à lei, ignorando séculos de avanço da ciência do direito e promovendo
grande retrocesso civilizatório.

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), maior entidade civil do país, participa ativamente do combate

à corrupção e ao crime do colarinho branco. Possui orgulho de ter proposto a Lei da Ficha Limpa e de ter
defendido, no STF (Supremo Tribunal Federal), a proibição do investimento empresarial em partidos e
candidatos.

Agora, a Ordem quer mais avanços democráticos. Está engajada no combate a organizações criminosas

que tentem se apossar do Estado e na aprovação de uma lei que criminalize o caixa dois.
Nesta quinta, 11 de agosto, Dia da Advocacia, cabe à profissão que atua todos os dias para colocar em

prática os valores democráticos, muitas vezes vistos apenas como abstratos, fazer um alerta: as garantias
constitucionais impõem limites à ação do Estado para que autoridades não extrapolem seus poderes e persigam
adversários políticos.

Provas obtidas por meio ilícito, método que o Ministério Público insiste em defender, ensejam truculência

e ilegalidade, negando a própria essência da Justiça. Pior: o uso de meios ilegais transmite a ideia de que a lei é
impotente e que a repressão aos desvios necessita de licenciosidade para ser eficaz.
Felizmente, a Justiça não é assim – caso fosse, seria criminosa. Não se pode combater o crime cometendo

outro crime nem ignorando os limites da lei.

São recorrentes em nosso país confissões mediante tortura, testemunhas forjadas, intimidação,

documentos falsos, gravações ocultas sem autorização judicial e provas plantadas. Considerar esses métodos
razoáveis para alguns, mesmo que culpados, só cria precedente para os mesmos métodos serem usados contra
cidadãos de bem.

Foi a compreensão dos erros do passado que motivou o constituinte de 1988 a condenar, de maneira
inapelável, provas obtidas por meios ilícitos. Essa proibição está no artigo quinto, inciso 56, capítulo um dos
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direitos e deveres individuais e coletivos (uma cláusula pétrea não pode ser modificada).
Trata-se de uma das maiores conquistas democráticas, obtida após décadas de luta contra regimes de

exceção, civis e militares, que não se submeteram a limites na hora de perseguir cidadãos e impor como
verdade os interesses dos poderosos.

É inadmissível não apenas prova ilícita, mas também a tentativa de o Estado brasileiro revogar uma

cláusula pétrea, gerando retrocesso à ordem jurídica. Validar prova ilícita, sob o argumento de que o agente
que a produziu estava de "boa-fé" (mesmo que estivesse), é consagrar o autoritarismo.
Fosse uma ideia absurda como essa colocada em prática, haveria respaldo para qualquer agente estatal

cometer ilegalidades no cumprimento da tarefa de combate à corrupção e em qualquer outra esfera de atuação.
Quando promulgou o AI-5 (Ato Institucional Nº 5), em 1968, o marechal-ditador Arthur da Costa e Silva

"tranquilizou" o vice-presidente Pedro Aleixo dizendo que teria juízo ao utilizar tal instrumento. Ouviu do
vice: "O que me preocupa não é o senhor, presidente, mas o guarda da esquina". O tumor, quando se instala e
não é combatido, produz metástases. A truculência de cima chega rápido ao guarda da esquina.
Corrupção é crime odioso, viola preceitos republicanos, lesa o cidadão em suas carências básicas,

desviando recursos essenciais que deveriam ser aplicados em educação, segurança e saúde, sobretudo num
país com tamanhas desigualdades sociais como o nosso.

O combate, entretanto, não pode ser contaminado pelos critérios e práticas do adversário, sob pena de não

mais se poder distingui-los. Não há Justiça fora da lei, não importa a natureza do delito praticado.
LAMACHIA,

55,

especialista

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil.

Texto 2

em

direito

empresarial,

é

presidente

CLAUDIO

nacional

Corrupção charge – Crédito: Candeia Disponível em: http://nossapolitica.net/2015/01/corrupcaosignificados-definicoes-e-conceitos/.
Acesso em: 18 nov. 2016.

da

Questão 01) Para sustentar o tema desenvolvido no texto, o autor afirma: “É inadmissível não apenas prova
ilícita, mas também a tentativa de o Estado brasileiro revogar uma cláusula pétrea, gerando retrocesso à ordem
argumentos utilizados. (1,0)
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jurídica.” Exponha em um parágrafo como o autor sustenta sua ideia sobre corrupção, expondo um dos

A corrupção impede o desenvolvimento do país, porque inibe os direitos dos cidadãos. O autor sustenta
sua afirmação no fato de que uma cláusula pétrea não pode ser modificada.

Questão 02) Embora os textos abordem o mesmo assunto, a linguagem de ambos se difere. Explique tal
afirmação, classificando a linguagem utilizada em cada um deles e justificando a escolha de maneiras tão
distintas de expressão. (1,0)

No texto 1, observa-se o uso da linguagem verbal, culta. Trata-se de um texto informativo e que tem a
informação como principal objetivo do processo de comunicação. No texto 2, observa-se o uso da
linguagem coloquial, com vistas a reproduzir uma situação de fala da vida dos brasileiros.

Questão 03) Não existem sinônimos perfeitos em linguagem. Ainda assim, a substituição de palavras por
termos correlatos pode contribuir para a compreensão textual. No penúltimo parágrafo do Texto 1 há um
termo grifado. Substitua-o de modo a manter o significado da frase.

Sobretudo – especialmente, principalmente

Considere o texto para responder à questão 04.

A ação humana é fruto de uma escolha entre o certo e o errado, e entre o que é bom e o que é mal. O indivíduo
procura se basear em parâmetros socialmente aceitos que lhe permitem conviver com as outras pessoas, em
outras palavras, ele busca sempre se guiar pelos conceitos que norteiam a prática dos valores positivos e das
qualidades humanas. A ética não somente serve de base para as relações humanas, mas, trata também das
relações sociais dos homens na medida em que os filósofos consideram a ética como base da justiça ou do
direito, e até mesmo das leis que regulam a convivência entre todos que vivem na sociedade.

FILOSOFIA, Ética e

Sociedade. Disponível em: <http://www.portalconscienciapolitica. com.br/products/filosofia-etica-e-sociedade/>. Acesso em: 5 set. 2016.

Questão 04 – De acordo com as informações do texto, a ética torna-se um conjunto de regras maniqueístas
(qualquer visão do mundo que o divide em poderes opostos e incompatíveis) que conduzem a ação humana para
o que é certo ou errado. Sustente ou conteste a afirmação em um parágrafo, tendo por base os princípios da
clareza e concisão.

A ética é, além de referencial para as práticas sociais, o alicerce dos princípios morais e do contexto
jurídico.

TEXTO Comum à questão: 05
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Dentro do politicovil
André Petry

Tudo já indicava que estamos cada vez mais distantes da política e mais próximos da politicalha, mas a

tragédia de Congonhas jogou uma luz intensa sobre essa deformação nacional. A politiquice pós-tragédia
dividiu Brasília em dois bandos. Os politiqueiros do governo torcem para que a principal explicação do
desastre seja um defeito no avião ou erro do piloto, aliviando a barra governista. Os politiquetes da oposição
fazem figa para que a pista de Congonhas seja a grande culpada, o que compromete o governo. Como as
investigações iniciais sugerem que o problema principal ocorreu na cabine do avião, e não na pista do
aeroporto, politiquinhos governistas talvez se sintam autorizados a voltar a brincar de top, top, top.
Essa versão amesquinhada da política não é exclusividade brasileira, mas nas democracias mais maduras

os politicastros ao menos se empenham em esconder seus impulsos. Aqui, as coisas estão mais debochadas. É
impressionante a incapacidade dos nossos politicantes de fazer a política grande, nobre, a política que, apesar
de todas as divergências, leva em conta que, afinal, vivemos todos juntos. Mas nossos politicóides são
indiferentes a esse projeto de bem comum. Vulgarizam-se tanto que se apartaram do sentimento brasileiro
médio, que se espantou de verdade, se chocou de verdade com o avião explodindo, se solidarizou de verdade
com o drama das famílias. O senhor Marco Aurélio “Top, Top, Top” Garcia é exemplo dessa alienação.
Filmado, como ele diz, de “forma clandestina”, Garcia mostrou preocupar-se menos com a comoção nacional e
mais com o impacto eleitoral da tragédia. Coisa de politiquilho.

Com o mesmo alheamento, o presidente Lula sumiu por três dias depois do maior acidente aéreo do país,

tal como fazem os oposicionistas na hora em que são postos à prova. José Serra desapareceu quando o PCC
colocou São Paulo de joelhos. Agora, como Congonhas não é obra sua, Serra aparece em Congonhas. E Lula,
como Congonhas é obra sua, some de Congonhas, some de Porto Alegre e cancela visitas a toda região Sul do
país, exatamente para onde deveria viajar se vencesse a covardia da politicagem, se deixasse de fazer
politicócoras.

Com politicalhões assim, corremos o risco de ficar numa situação algo parecida com a condição a que o

nazismo relegou suas vítimas, conforme a formulação de Hannah Arendt: não eram considerados seres
humanos, apenas futuros cadáveres.

Basta de politicoveiros. Precisamos de políticos.

Questão 05) Leia o trecho abaixo.

In: Revista Veja. Edição 2019, 1º de agosto de 2007, p. 86.

Os politiqueiros do governo torcem para que a principal explicação do desastre seja um defeito no avião ou erro
do piloto, aliviando a barra governista. Os politiquetes da oposição fazem figa para que a pista de Congonhas
seja a grande culpada, o que compromete o governo.
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TEXTO Comum à questão: 06
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Os termos em destaque no trecho acima são:

Ciência é uma das formas de busca de conhecimento desenvolvida

inserem-se as mais diferentes

3

2

pelo homem moderno. Sob seu escopo

realidades físicas, sociais e psíquicas, entre outras. A linguagem,

4

manifestação presente em todos os momentos de nossas vidas e em 5 todas as nossas atividades, podendo até
ser tomada como definidora

6

da própria natureza humana, passou a ser tratada sob a perspectiva

7

dessa

forma de conhecimento, ou seja, passou a ser objeto de 8 investigação científica, a partir do início do século
XX.
9

Por ter um papel central na vida dos seres humanos, a linguagem 10 tem como sua característica primordial

ser multifacetada. Tal

11

característica exige que, ao submeter-se ao tratamento científico,

12

essa realidade

multifacetada sofra cortes e abstrações, tendo como 13 consequência o fato de que ela só pode ser entendida a
partir de

14

diferentes perspectivas, gerando uma pluralidade de teorias que

15

buscam compreendê-la e

explicá-la. Esmeralda Vailati Negrão, “A cartografia sintática”, em Novos caminhos da linguística

Questão 06) Assinale a alternativa correta.
a)

O texto encontra na exploração das possibilidades estéticas de uso da linguagem sua principal

característica.
b)

Marcas de interação com o leitor evidenciam que a função fática é a predominante no texto.

c)

A presença de índices de subjetividade, como o uso destacado da 1ª pessoa, indica que a função

expressiva está em destaque no texto.
d)

A linguagem objetiva e direta é uma das características que possibilitam definir a função

referencial como a predominante no texto.
e)

Como o texto trata de características da própria linguagem humana, pode-se afirmar que a função

conativa é a predominante, dando prioridade a dados concretos e fatos.
Gab: D

TEXTO Comum à questão: 07
“Ainda madrugada. Nenhuma luz na serraria. Tudo coberto pela bruma.
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1

Procópio estacionou o caminhão junto às pilhas de tábuas e buzinou. Os homens começaram a sair dos

ranchos, estremunhados, alguns sungando as calças.

Salustiano, o encarregado dos depósitos, também veio, sorridente, cumprimentando o 5amigo.
[...]Procópio deu partida ao motor. Acenou para o amigo e meteu-se na estrada, disposto a enfrentar a jornada

longa. Alguém, por certo, estava lucrando com a sua trabalheira. Ele é que não era, porém. Nem tampouco o
Salustiano, simples empregado. Talvez nem o gerente, um

10

mandado sem voz ativa. Mas alguém estava

enricando com a exploração do pinho. Apesar da crise, alguém estava tendo os seus lucros. Bem podia ser que
a baixa [no preço da madeira] tivesse sido provocada... Ele é que não entendia do assunto. Só sabia dizer que
as coisas estavam péssimas, numa situação quase insustentável. O frete da madeira não dava mais nada.”
(SASSI, Guido Wilmar. Amigo velho. Porto Alegre: Movimento, Brasília: INL, 1982, p. 19-20.)

Questão 07) Identifique, nas alternativas abaixo, aquela em que os parônimos foram empregados de forma

INCORRETA.
a)

Foi iminente o perigo que rondou a eminente autoridade que nos visitou, quando o palanque em que ela

se encontrava desabou.
b)

Com discrição, Procópio fez ao amigo uma descrição da aventura que enfrentou pelas péssimas estradas

que percorreu.
c)

Porque foi provado que o réu não consegue descriminar o bem do mal, o júri o discriminou.

d)

Em vez de aplicar meu dinheiro na poupança, comprei dólar, moeda cujo valor, ao invés de baixar,

como eu esperava, subiu.
e)

Nas madrugadas de sábado, naquele bairro, o tráfego de carros em alta velocidade é assustador; o tráfico

de drogas, também.
Gab: C
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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
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Questões:

Questão 01 (1,5 ponto): Observe, atentamente, a imagem abaixo:

A partir da imagem acima e levando em consideração o estudo feito em sala de aula, responda às
questões que seguem:
a) Construa um pequeno parágrafo apresentando os requisitos necessários para que ocorra a
emancipação pelo casamento. Em sua resposta, você deverá levar em consideração apenas a REGRA, e
nunca a EXCEÇÃO. (1,0 ponto)
Para que ocorra a emancipação pelo casamento, deve haver idade núbil (mínimo de 16 anos) e autorização
dos pais.
b) Quanto ao estudo da emancipação (levar em consideração apenas as espécies ou tipos de emancipação
admitidas(os) pelo ordenamento jurídico brasileiro, e não o que pode ser enquadrado dentro de cada
espécie ou tipo), qual a hipótese que não foi abordada na figura acima? (0,5 ponto)
A figura acima não tratou da emancipação judicial.

Questão 02 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo:

A câmara de Direito Privado do TJ/SP reconheceu a morte presumida de um homem para fins sucessórios nos
inventários de sua filha e da mãe dela. A presunção de morte foi reconhecida desde o ano de 1974, quando
ele, que estava ausente havia décadas, completaria 80 anos.

O caso trata do inventário de mãe e filha. O presumido morto era o pai, e existia dúvida sobre suposto
matrimônio dele com a mãe, uma das autoras da herança.
A defesa destacou que, pelo art. 38 do CC, pode-se requerer a sucessão provando-se que o ausente conta
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com 80 anos de idade, e que de cinco datam as últimas notícias dele. Na data em que o presumido morto já
contava com 80 anos, 1974, seu paradeiro era desconhecido havia décadas. Assim, este deveria ser o
momento cronológico em que o presumido morto deveria ter seu falecimento reconhecido, situação que o
retiraria definitivamente da sucessão, uma vez que o marco temporal é antecedente ao óbito de ambas as
autoras da herança.

O argumento foi acatado pelo colegiado. O relator, desembargador Egídio Giacóia, considerou que há
sentença proferida pela 7ª vara da Família e Sucessões da capital declarando o homem ausente. De acordo
com documento emitido pelo consulado da Polônia no Brasil, e a última notícia existente do polonês, nascido
em 1894, foi em 1949.

Assim, considerando que a situação se enquadra na prevista no CC, foi reconhecido “para efeitos e fins de
prosseguimento dos referidos inventários”, que o homem pode ser considerado como morto desde 1974.
Fonte: http://profpatriciadonzele.blogspot.com/search/label/Civil%201
Levando-se em consideração o texto acima e o que foi aprendido em sala de aula, responda ao que se
pede:

a) O texto aborda uma das possibilidades de morte trabalhadas em sala de aula. Por mais que o texto
não mencione, o que é fundamental, de acordo com a legislação brasileira, para que, no caso
específico abordado acima, seja declarada a morte presumida? (0,5 ponto)
No caso específico, para que seja declarada a morte presumida é necessário que a lei autorize a
abertura da sucessão definitiva.
b) Apresente o fundamento legal da sua resposta. (0,5 ponto)

O fundamento legal encontra-se no art. 6º, 2ª parte, do Código Civil brasileiro.
Questão 03 (1,5 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo:

Seguradora deverá pagar indenização securitária no valor de R$ 13,5 mil a segurada que sofreu aborto por
causa de um acidente de carro. A decisão é da 9ª câmara Cível do TJ/MG, que negou recurso da companhia.
Consta nos autos que a mulher sofreu um acidente de carro em janeiro de 2017, perdendo o bebê na nona
semana de gravidez. Por causa disso, ingressou na Justiça requerendo o pagamento de indenização referente
ao seguro DPVAT.

Em 1º grau, o pedido foi julgado procedente, e a seguradora foi condenada ao pagamento de indenização
securitária no valor de R$ 13,5 mil à segurada. Contra a decisão, a companhia recorreu, alegando que, apesar
do curso gestacional ter sido ceifado pelo acidente, o nascituro não adquiriu personalidade jurídica capaz de
lhe conceder "direitos e obrigações"; e defendeu que não há previsão legal para o pedido feito pela segurada.
Para o relator do caso na 9ª câmara Cível do TJ/MG, desembargador Luiz Artur Hilário considerou a proteção
jurídica do nascituro, "aquele que já está concebido, no ventre materno, mas que ainda não nasceu". Segundo

o relator, o artigo 2º do Código Civil estabelece que a personalidade civil se inicia no nascimento com vida,
mas a lei resguarda os direitos do nascituro desde sua concepção.
O magistrado considerou que, de acordo com a legislação e a teoria concepcionista – que pondera a
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construção da situação jurídica do nascituro – "não se pode olvidar, portanto, que ao nascituro tocam direitos
da personalidade, sendo que a toda evidência a cláusula constitucional de proteção à vida humana preleciona
que não poderia se limitar a proteger somente os que já nasceram."

O desembargador entendeu ainda que "a cobertura dos sinistros do Seguro DPVAT não menciona, em
nenhum momento, que o nascituro não fará jus à indenização, determina apenas a presença do nexo causal
entre o acidente e o dano", e que, no caso, ficou comprovada a relação entre o dano e o sinistro.
Com isso, votou por manter a condenação imposta à seguradora de pagamento de indenização securitária no
valor de R$ 13,5 mil à segurada. A decisão foi seguida pela 9ª câmara Cível.
"Em verdade, ainda que não tenha ocorrido o nascimento com vida do feto é perfeitamente justificável,
portanto, a indenização postulada, eis que o sistema jurídico garante proteção ao nascituro, com fundamento
também no princípio da dignidade da pessoa humana."

Fonte: http://profpatriciadonzele.blogspot.com/search/label/Civil%201
Agora, responda ao que se pede:
a) De acordo com o trabalhado em sala de aula, se não tivesse ocorrido aborto e, no acidente, o pai da
criança tivesse falecido, seria possível indenização por dano moral a favor do nascituro? (0,5 ponto)
Sim, seria possível indenização por dano moral a favor do nascituro. Há jurisprudência forte sobre isso no
Brasil.
b) O texto, claramente, faz menção à qual das teorias explicativas do nascituro? (0,5 ponto)
O texto faz menção à teoria concepcionista.

c) Em qual parte específica da legislação civil brasileira (fundamento legal) pode ser extraída a teoria a que
você respondeu no item anterior desta questão? (0,5 ponto)
O fundamento legal que ampara a teoria concepcionista encontra-se no art. 2º, 2ª parte, do Código Civil
brasileiro.
Questão 04 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo:

A Terceira Turma negou, por unanimidade, recurso em que uma mulher pedia a retificação de registro civil para
alterar o prenome, de Tatiane para Tatiana. De acordo com o colegiado, faltou fundamento razoável para afastar o
princípio da imutabilidade do prenome e tornar possível a alteração do registro assentado na certidão de
nascimento. O juízo de primeiro grau já havia considerado o pedido improcedente, mas a apelação foi provida pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina em um primeiro julgamento, por maioria de votos. O Ministério Público opôs
embargos infringentes contra a decisão, que acabou reformada pelo tribunal, confirmando-se a sentença. Ao STJ,
a recorrente pediu a reforma do acórdão alegando que a alteração do seu prenome não acarretaria qualquer
prejuízo e que foi devidamente comprovado nos autos que ela é conhecida, na cidade em que reside, como
Tatiana, e não Tatiane.
Desejo pessoal

Para o relator do recurso especial, ministro Marco Aurélio Bellizze, a regra no ordenamento jurídico é a
imutabilidade do prenome, elemento que designa o indivíduo e o identifica perante a sociedade. Todavia, explicou,
a modificação é possível nas hipóteses previstas em lei e em determinados casos admitidos pela jurisprudência. O

relator destacou que, no caso em análise, não foi possível verificar nenhuma circunstância que justificasse a
alteração pretendida, pois não há erro de grafia do nome e “tampouco é possível reconhecer que o mesmo cause
qualquer tipo de constrangimento à autora perante a sociedade”. Segundo Bellizze, “o mero desejo pessoal do
prenome”.
Alegação insuficiente
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indivíduo, por si só, isto é, sem qualquer peculiaridade, não justifica o afastamento do princípio da imutabilidade do

De acordo com o ministro, a alegação de que a recorrente é conhecida “popularmente” como Tatiana, e não
Tatiane, desacompanhada de outros elementos, não é suficiente para afastar o princípio da imutabilidade do
prenome, sob pena de se transformar a exceção em regra. “No caso em exame, analisando-se a causa de pedir
da ação de retificação de registro civil, não é possível verificar nenhuma circunstância excepcional apta a justificar
a alteração do prenome da ora recorrente, que hoje conta com 39 anos de idade”, argumentou.
Processo: REsp 1728039

Fonte: http://profpatriciadonzele.blogspot.com/search/label/Civil%201
Agora, responda às questões abaixo:

a) Se o pedido foi negado pela Terceira Turma do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é óbvio que não
se trata de qual regra de mudança de nome trabalhada em sala de aula (a única em que a alteração
independe de justificativa)? (0,5 ponto)

O texto acima, por ter a recorrente 39 anos de idade, não trata da regra da alteração imotivada do nome.
b) Em sala de aula, vimos vários casos em que, de forma justificada, há possibilidade de alteração do
prenome. Cite, no espaço abaixo, pelo menos duas delas. (0,5 ponto)
Há várias possibilidades de resposta: adoção, casamento, viuvez, enquadramento na lei de proteção de
testemunhas, homonímia depreciativa, prenomes ridículos, apelidos públicos notórios, naturalização de
estrangeiro, dentre outras.

Questão 05 (1,0 ponto): Felipe reside e é proprietário de uma casa em Salvador. Ele recebeu uma proposta
de trabalho irrecusável e decidiu se mudar para Campo Grande‐MS, onde residirá e trabalhará em
Dourados, cidade próxima de Campo Grande, deixando a casa de Salvador fechada.
Após despachar todos os seus pertences para Campo Grande‐MS, ele resolveu fazer o trajeto de Salvador
até Campo Grande‐MS de carro, pernoitando em Brasília. Chegando a Campo Grande‐MS, só teve uma
semana para arrumar a casa nova, pois já começou a trabalhar em Dourados como advogado.
Considerando o contexto fático apresentado, assinale a afirmativa CORRETA:
(a) Felipe mudou de morada ao se transferir para Campo Grande-MS.
(b) Felipe está domiciliado em Brasília, pois pernoitou nesta cidade.
(c) Felipe alterou o seu domicílio de forma voluntária, ao se transferir para Campo Grande-MS.
(d) Felipe ainda está domiciliado em Salvador, pois possui um imóvel nesta cidade.
(e) Felipe não tem domicílio profissional em Dourados, apesar de trabalhar nesta cidade.

Questão 06 (1,0 ponto): Alexandre e Berenice, casados pelo regime da separação convencional de bens
(antes do casamento, cada um tem o seu de forma separada; a partir do casamento, o que for adquirido é
comum), foram passar a lua de mel em Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro. Ao descerem a serra,
Alexandre perdeu o controle do veículo vindo a cair em uma ribanceira. Com a colisão, houve a explosão
do veículo e a morte de ambos não se sabendo precisar qual deles teria morrido primeiro. Ambos
possuíam vasto patrimônio e faleceram sem deixar descendentes ou ascendentes. Alexandre deixou um
irmão, Daniel, e Berenice deixou uma irmã, Eleonora. A respeito da situação apresentada, assinale a
afirmativa CORRETA.
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(a) Não há comoriência, visto que tal instituto somente se aplica às hipóteses de morte simultânea entre parentes.
(b) Não há comoriência, uma vez que se exige prova cabal para sua ocorrência, devendo a simultaneidade das
mortes ser declarada por decisão judicial.
(c) Há comoriêncla, transmitindo-se à Eleonora a herança de Alexandre e a Daniel a herança de Berenice.
(d) Há comoriêncla, resultando em abertura de cadeias sucessórias distintas.

“Ganhar e perder faz parte da vida. O que mantém a vitória é a disciplina de continuar treinando, inovando,
aprendendo e praticando.” (Içami Tiba)
Boa avaliação!
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Questões:

Questão 01 (1,5 ponto): Leia, atentamente, a notícia abaixo, de 10/09/2018, disponível no link abaixo:
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-earte/2018/09/10/interna_diversao_arte,705035/cantor-alemao-daniel-kublbock-esta-desaparecido.shtml

O cantor alemão Daniel Küblböck está desaparecido após cair de um navio em cruzeiro na manhã do último
domingo (9/9). O desaparecimento foi confirmado pela companhia de cruzeiros marítimos Aida Cruises.
Segundo o tablóide alemão Bild, uma testemunha ocular viu alguém se atirar do quinto andar do barco. Buscas
intensivas pelo alemão de 33 anos estão sendo realizadas pela companhia e pelas autoridades locais. "Eu ainda
tenho esperanças de que, de alguma forma, tudo ainda vai ficar bem", disse o pai do músico em entrevista ao
jornal inglês The Sun.
A companheira de Küblböck no programa Dança dos famosos, a cantora e dançarina Oti Mabuse publicou no
Instagram uma homenagem ao músico. "Eu estou com o coração partido com a tragédia do desaparecimento do
meu parceiro no oceano. Eu tenho tentado não pensar no pior e torcendo para que você seja encontrado! Você é
muito amado e eu espero que saiba disso".
Agora, responda ao que se pede:
Em sala de aula estudamos a questão da morte. Na hipótese de o cantor não ser encontrado, construa um
pequeno parágrafo explicando o que é preciso para que a sua morte presumida seja declarada e se é
necessária a decretação de ausência. Apresente o fundamento legal da sua resposta.
De acordo com o art. 7º, I, do Código Civil brasileiro, combinado com o parágrafo único do mesmo artigo,
a morte presumida só poderá ser declarada depois de esgotadas as buscas e averiguações. Nesse caso,
não é necessária, de acordo com o “caput” do referido artigo, a decretação de ausência.
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Questão 02 (1,5 ponto): Observe, atentamente, a imagem abaixo:

Leia o excerto abaixo, extraído de http://profpatriciadonzele.blogspot.com/search/label/Civil%201:
“Ato dos pais. O poder familiar sobre os filhos menores (CC 1630) é exercido em conjunto pelo pai e pela mãe (CF
226 § 5.º e CC 1631 e par.ún.). Não constando do assento de nascimento o nome do pai do menor, a
emancipação pode ser concedida [...]; se a mãe não for conhecida ou capaz de exercer o poder familiar, será
dado tutor ao menor (CC 1633). Caso haja desacordo entre os pais, quanto a dever ser concedida ou não a
emancipação do filho, é assegurado a qualquer um deles recorrer ao juiz para solução do desacordo (CC 1631
par.ún.), hipótese em que, se o caso, a emancipação será concedida por sentença do juiz, em procedimento de
jurisdição voluntária (CPC 1112 I).”
Agora, responda aos itens abaixo:
a) Em relação ao trecho “Não constando do assento de nascimento o nome do pai do menor, a
emancipação pode ser concedida [...]”, o espaço entre colchetes foi colocado suprimindo uma informação
importante da notícia. Pergunta-se: na hipótese em questão (o assento de nascimento só traz o nome da
mãe), haveria possibilidade de ocorrer emancipação voluntária? Explique sua resposta, apresentando o
fundamento legal. (1,0 ponto)
Sim, de acordo com o art. 5º, parágrafo único, inciso I, do Código Civil brasileiro, levando-se em
consideração o trecho “... ou de um deles na falta do outro”. Se no assento da menor só consta o nome da
mãe, então ela pode emancipar, sozinha, sua filha, de forma voluntária.
b) Quais são os outros tipos de emancipação admitidos pelo direito brasileiro? (0,5 ponto)
Existem, ainda, a emancipação judicial e a emancipação legal.
Questão 03 (1,5 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo:

Para tentar impedir que abortos sejam feitos, o deputado Marcos Reategui (PSD/AP) sugere

alterar o Código Civil e dizer que a pessoa começa a ter direitos civis no momento em que é concebida. A ideia é
mudar o artigo 2º do Código Civil, segundo o qual a personalidade civil começa com o nascimento.
Segundo o parlamentar, a ideia de que a vida começa no momento do parto “remonta à Idade

Média”. A principal justificativa para o projeto é um ofício enviado pelo diretor da Comissão de Direitos Humanos
do Instituto dos Advogados de São Paulo, Ricardo Sayeg. Nele, Sayeg afirma que o aborto é uma “grave violação
de Direitos Humanos por institucionalizar a interrupção consciente da vida do embrião vivo”.

“Não tenho dúvida de que o embrião vivo e também o feto são titulares de direito, nos termos
da Constituição Federal e possuem dignidade que é constitucionalmente protegida”, defende o deputado no PL,
citando Sayeg.

Agora, responda ao que se pede:
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Fonte: https://www.conjur.com.br/2018-set-04/deputado-mudar-codigo-civil-tentar-proibir-aborto

a) De acordo com o texto, qual das teorias trabalhadas em sala de aula a respeito do nascituro é
claramente defendida no texto acima? (0,5 ponto)

De acordo com o texto, percebe-se, claramente, a presença da teoria concepcionista.
b) Construa um pequeno parágrafo explicando como se dá a questão dos direitos de acordo com a teoria
da personalidade condicional. (1,0 ponto)

De acordo com a teoria da personalidade condicional, o nascituro tem direitos patrimoniais (que são
condicionados ao nascimento com vida) e direitos extrapatrimoniais ou não patrimoniais (que independem
do nascimento com vida).

Questão 04 (1,0 ponto): Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Assim dispõe o Art.
1º do Código Civil. Contudo, embora todas as pessoas tenham capacidade de gozo, porque inerente à
sua condição humana, nem todas têm capacidade exercício, que traduz a aptidão para a prática
pessoal de atos na vida civil. Nessa esteira, sobre a capacidade para os atos da vida civil, é correto
dizer que a capacidade de gozo de direitos significa
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

a
a
a
a
a

capacidade de exercícios de direitos.
capacidade de fato.
capacidade de direito.
capacidade para postular em juízo.
capacidade para exercer, por si mesmo, os atos da vida civil.

Questão 05 (2,0 pontos): Asthulfa da Silveira, 17 anos, ganhou de seu pai, Caixãozildo Prego Enferrujado,
40 anos, uma bicicleta para que pudesse fazer trilhas com seus amigos. Ocorre que, duas semanas após
ganhar a bicicleta, Asthulfa encontrou-se com Gardênia Febrosa da Silva, na Rua Leopoldina Matabrava,
perto do Bar do Chamego. Gardênia, encantada com a nova bicicleta de Asthulfa, que custara R$12.800,00,
ofereceu pagar à vista R$7.500,00. Asthulfa, precisando de dinheiro para planos que tinha em mente para o
seu final de semana, aceitou a proposta, tendo por testemunha Dona Eulália Prazerosa e o Senhor João
Cara de José. Dom Catarrildo, pai da senhorita Asthulfa, viúvo já há três anos, ficou sabendo do ocorrido
apenas dois meses depois da concretização da venda. Levando-se em conta o exposto, responda aos
itens abaixo:
a) O negócio celebrado por Asthulfa e Gardênia pode ser invalidado? Responda apresentando o
fundamento legal. (0,5 ponto)
O negócio poderia ser invalidado sim, isso de acordo com o art. 171, I, do Código Civil.
b) De acordo com a Teoria da Invalidade do Negócio Jurídico, a história acima tem a ver com que tipo ou
espécie de invalidade? (0,5 ponto)
O caso acima enquadra-se nos casos de invalidade relativa (atos anuláveis).

c) Caso Dom Catarrildo quisesse emancipar sua filha Asthulfa de forma voluntária, isso seria possível? Em
caso de resposta afirmativa, quais seriam os requisitos? (0,5 ponto)
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Seria possível sim. Os requisitos seriam estes: a emancipação seria dada por Dom Catarrildo (já que ele é
viúvo, ele pode fazer isso sozinho), em cartório (junto com sua filha). Como ela tem 17 anos, ela preenche
o requisito legal da idade (ter no mínimo 16 anos completos).
d) Se Dom Catarrildo quisesse invalidar o negócio jurídico celebrado por sua filha, qual seria o prazo?
Apresente o fundamento legal. (0,5 ponto)
O prazo seria de 4 anos, de acordo com o art. 178, III, do Código Civil.
“Ganhar e perder faz parte da vida. O que mantém a vitória é a disciplina de continuar treinando, inovando,
aprendendo e praticando.” (Içami Tiba)
Boa avaliação!
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Curso de DIREITO
Valor:
7,0
Data: 21/09/18
Turma:
2º C

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): No romance “Senhora”, de José de Alencar, podemos ler o seguinte trecho:
“Aurélia era órfã; tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, D. Firmina Mascarenhas, que sempre a
acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda, para condescender com os
escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina.
Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de
governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor; mas essa
entidade era desconhecida, a julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade, do
que a velha parenta.”

Levando-se em consideração o trecho “Constava também que Aurélia tinha um tutor...”, pergunta-se:
haveria possibilidade de, tendo ela idade mínima de 16 anos, ser emancipada de forma voluntária?
Explique sua resposta, apresentando o fundamento legal.

De acordo com o art. 5º, parágrafo único, inciso I, do Código Civil brasileiro, a emancipação voluntária só
pode ser concebida pelos pais. Como Aurélia era órfã, só haveria a possibilidade de ocorrer a
emancipação ou pela via judicial ou pela via legal.
Questão 02 (1,5 ponto): Observe, atentamente, o texto abaixo, extraído de https://www.conjur.com.br/2018set-04/deputado-mudar-codigo-civil-tentar-proibir-aborto.

Para tentar impedir que abortos sejam feitos, o deputado Marcos Reategui (PSD/AP) sugere alterar o Código Civil
e dizer que a pessoa começa a ter direitos civis no momento em que é concebida. A ideia é mudar o artigo 2º do
Código Civil, segundo o qual a personalidade civil começa com o nascimento.
Segundo o parlamentar, a ideia de que a vida começa no momento do parto “remonta à Idade Média”. A principal
justificativa para o projeto é um ofício enviado pelo diretor da Comissão de Direitos Humanos do Instituto dos
Advogados de São Paulo, Ricardo Sayeg. Nele, Sayeg afirma que o aborto é uma “grave violação de Direitos
Humanos por institucionalizar a interrupção consciente da vida do embrião vivo”.
“Não tenho dúvida de que o embrião vivo e também o feto são titulares de direito, nos termos da Constituição
Federal e possuem dignidade que é constitucionalmente protegida”, defende o deputado no PL, citando Sayeg.
Dentre as teorias explicativas do nascituro, o texto acima faz menção a qual das teorias? Em sua resposta,
aproveite para explicar o que se deve entender por nascituro.
O texto faz menção à teoria concepcionista. Entende-se por nascituro o ser já concebido, mas ainda não
nascido, desde que presente no ventre materno.
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Questão 03 (1,5 ponto): Observe, atentamente, a imagem abaixo:

“Mesmo que escolhidos com muito carinho, alguns nomes podem incomodar ou constranger. Além disso, existem
outras diversas situações que são justificativa para a alteração do nome registrado na certidão de nascimento
segundo a legislação brasileira. A maioria dos casos prevê que o interessado procure o Poder Judiciário para
adotar

outro

nome

civil.”

Esse

trecho

foi

extraído

da

fonte

a

seguir:

http://profpatriciadonzele.blogspot.com/search/label/Civil%201

a) De acordo com o que foi trabalhado em sala de aula, responda, no espaço abaixo, qual é o único caso
em que pode ocorrer, de acordo com a lei civil brasileira, mudança imotivada do nome. (1,0 ponto)
O único caso, de acordo com a lei brasileira, de mudança imotivada do nome ocorre no primeiro ano após
a maioridade civil, ou seja, dos 18 aos 19 anos.

b) De acordo com a literalidade do Código Civil brasileiro, quais são os elementos do nome? Apresente o
fundamento legal. (0,5 ponto)

De acordo com a literalidade do Código Civil brasileiro, são elementos do nome o “prenome” e o
“sobrenome”, isso conforme o que está disposto no art. 16 do Código Civil.
Questão

04

(1,5

ponto):

Leia,

atentamente,

o

texto

abaixo,

extraído

de

https://lucasdomingues.jusbrasil.com.br/artigos/565855852/os-parlamentares-podem-incluir-lula-em-seusnomes?utm_campaign=newsletter-daily_20180413_6954&utm_medium=email&utm_source=newsletter

A situação em questão trata de um movimento criado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em protesto à prisão
do ex-Presidente Lula, com a intenção de incluir o nome “Lula”, dentro de seus nomes no ambiente parlamentar,
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como um verdadeiro nome parlamentar, uma alcunha.
Decorre que inexiste regulamentação sobre a matéria “nome parlamentar”, não havendo qualquer legislação
federal, estadual ou municipal, que disponha sobre o assunto. Oficialmente, o nome é um direito de personalidade,
com ampla proteção constitucional (art. 5º, X, da Constituição Federal) e civilista [...], devendo ser registrado no
registro civil de pessoas naturais (art. 29, § 1º, ‘f’, da Lei Federal 6.015/73 – Lei de Registros Públicos).
Segundo a Câmara dos Deputados, o nome parlamentar é nome adotado pelo Parlamentar ao tomar posse do
seu mandato (art. 3º do RICD).

Desta forma, na realidade prática das Casas Legislativas no país, o “nome parlamentar” é utilizado por opção do
próprio parlamentar, como um apelido, mas sem valor legal, posto que muitas vezes não corresponde ao nome
oficial do indivíduo. Há essa abertura para o uso de “alcunha”, visto que inexiste proibição para que não o faça
(Princípio da Legalidade), vedando-se apenas, num critério da razoabilidade e proporcionalidade, nomes que
possam consistir em ofensa a alguma outra norma de ordem pública, como um nome pejorativo, por exemplo.
O parlamentar, desde o momento em que oficializa sua candidatura e durante o período em que exerce o cargo
legislativo, pode ser denominado por diferentes antropônimos: pelo nome civil (de registro), pelo nome de urna ou
pelo nome parlamentar.

O nome de urna corresponde à forma escolhida perante a Justiça Eleitoral e o nome parlamentar, como visto, é
aquele pelo qual o deputado/vereador é designado nas reuniões ou citado em documentos oficiais da Casa
Legislativa.

A partir do texto acima e do conhecimento adquirido em sala de aula, responda às questões abaixo:
a) De acordo com o texto acima, a intenção dos parlamentares, conforme aprendido em sala de aula,
enquadra-se no conceito de “heterônimo” ou de “hipocorístico”. Explique sua resposta de forma
resumida. (1,0 ponto)

A intenção dos parlamentares é de empregar “Lula” como um heterônimo, já que tal uso estaria restrito à
atividade profissional como parlamentar.
b) Qual dos dois (heterônimo ou hipocorístico) pode ser acrescido ao nome ou, até mesmo, substituí-lo?
(0,5 ponto)

Somente o hipocorístico pode ser acrescido ao nome ou até mesmo substituí-lo, não havendo tal
possibilidade para o heterônimo.
Questão 05 (1,0 ponto): Pedro, em dezembro de 2011, aos 16 anos, formou-se no Ensino Médio. Em
agosto de 2012, ainda com 16 anos, começou estágio voluntário em uma companhia local. Em janeiro
de 2013, já com 17 anos, foi morar com sua namorada. Em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter
sido aprovado e nomeado em um concurso público, Pedro entrou em exercício no respectivo emprego
público. Pedro completou 18 anos em novembro de 2013.

Tendo por base o disposto no Código Civil, assinale a opção que indica a data em que cessou a
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(a) Dezembro de 2011.
(b) Agosto de 2012.
(c) Janeiro de 2013.
(d) Julho de 2013.
(e) Novembro de 2013.
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incapacidade de Pedro.

“Ganhar e perder faz parte da vida. O que mantém a vitória é a disciplina de continuar treinando, inovando,
aprendendo e praticando.” (Içami Tiba)
Boa avaliação!
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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:
“Nunca desista de algo que você não consegue passar um dia sem pensar”. Autor
desconhecido
Ótima prova!
1. (0, 50 ponto) (QUESTÃO OAB 2015 ADAPTADA) J.G., empresário do ramo imobiliário, foi
surpreendido ao tomar conhecimento de que seu nome constava de um banco de dados de
caráter público como inadimplente de uma dívida no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais). Embora reconheça a existência da dívida, entende que o não pagamento
encontra justificativa no fato de o valor a que foi condenado em primeira instância ainda
estar sob discussão em grau recursal. J.G. objetiva fazer com que essa informação
complementar passe a constar juntamente com a informação principal a respeito da
existência do débito, J.G. Indique qual remédio constitucional é cabível para alcançar o
objetivo de J.G, o dispositivo constitucional que prevê este remédio, bem como o
procedimento a ser adotado por J.G. antes da impetração do remédio constitucional.
0,20: REMÉDIO CONSTITUCIONAL CABÍVEL: HABEAS DATA
0,10: Art. 5°, LXXII CF

0,20: O Habeas Data é composto por duas fases, extrajudicial e judicial, motivo pelo qual
antes de impetrar o remédio constitucional em questão J.G. deve apresentar
requerimento junto ao órgão mantenedor do banco de dados e somente com a inércia ou
recusa do órgão é que poderá ser iniciada a fase judicial.

2. (1,00 ponto) Em ano eleitoral a população presencia uma enxurrada de propostas dos
candidatos que destoam desde utopias até arranjos flagrantemente inconstitucionais. No que
pertine a reforma do texto constitucional, explique qual poder fundamenta a alteração da
Constituição Federal e quais limitações lhe são impostas, fazendo-o com a indicação do
dispositivo constitucional correspondente.

0,20: PODER CONSTITUINTE DERIVADO REFORMADOR

promulgação, rejeição.
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0,20: FORMAL – iniciativa, procedimento para votação e quórum de aprovação,

0,20: MATERIAL – cláusulas pétreas.

0,20: CIRCUNSTÂNCIAL - estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal.
0,20: ART. 60 da Constituição Federal com a indicação correlata de cada inciso.

3. (1,0 ponto) Os Decretos Legislativo 186 de 2008 e Decreto 6.949 de 2009 aprovaram e
promulgaram, respectivamente, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007.
Considerando que a convenção foi aprovada na forma do art. 5°, §3° da CF, estabeleça,
consoante a legislação e entendimento do Supremo Tribunal Federal, a distinção entre ela e o
Pacto de São José da Costa Rica, considerando que este tratado internacional de direitos
humanos foi aprovado de forma diversa. Aponte qual outra natureza pode assumir um tratado
na hierarquia das normas.

0,35 – a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo possui equivalência à emenda constitucional, por ter sido aprovada na forma do art.
5°, §3 da Constituição Federal

0,35 – O Pacto de Jose da Costa Rica tem natureza de norma supralegal, conforme entendimento
do Supremo Tribunal.

0,30 –os tratados e convenções que não versem sobre direitos humanos ingressam no
ordenamento jurídico com status de lei ordinária, abaixo da norma supralegal e da CF.

4. (1,0 ponto) Soneide, estudante do ensino médio, precisa realizar uma pesquisa sobre as
normas constitucionais do Brasil. Tendo em vista que as normas constitucionais não estão
previstas somente na Constituição Federal, indique quais normas compõem o denominado
bloco de constitucionalidade.

Normas

que

possuem

patamar

constitucional,

apesar

de

não

constantes

na

Constituição. Compõem o denominado bloco de constitucionalidade a Constituição, as
da CF.
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emendas constitucionais e os tratados e convenções aprovados na forma do art. 5°, §3º

INSTRUÇÕES: O quadro abaixo é destinado às respostas das questões e somente serão
levadas em consideração as marcações nele realizadas. O não preenchimento ou rasura
importará em atribuição de nota zero para a questão.

QUESTÃO
5
6
7
8

ALTERNATIVA

5. (1,0 ponto) A Constituição da República Federativa do Brasil 1988 pode ser classificada
como:

a) sintética, pois suas matérias foram dispostas em um instrumento único e exaustivo de seu
conteúdo.

b) outorgada, pois surgiu do trabalho de representantes do povo eleitos com a finalidade
específica de sua elaboração: a assembleia nacional constituinte.
c) rígida, pois seu processo de alteração é o mesmo para a produção das leis
infraconstitucionais.

d) dirigente, pois fixa metas estatais, fixa objetivos a serem alcançados pelo Estado.

6. (1,0 ponto) (QUESTÃO OAB 2017 ADAPTADA) Parlamentar brasileiro, em viagem oficial,
visita o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, recebendo numerosas informações
acerca do seu funcionamento e de sua área de atuação. Uma, todavia, chamou especialmente
sua atenção: a referida Corte Constitucional reconhecia a possibilidade de alteração da
Constituição material - ou seja, de suas normas - sem qualquer mudança no texto formal.
Surpreendido com essa possibilidade, procura sua assessoria jurídica a fim de saber se o STF
fazia uso de técnica semelhante no âmbito da ordem jurídica brasileira.

A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a informação dada pela
assessoria jurídica.
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a) O STF faz uso desta técnica denominada mutação constitucional, podendo atribuir

ao texto inalterado uma nova interpretação.

b) O STF faz uso da técnica denominada mutação constitucional que admite, como regra, a

interpretação da Constituição independentemente de limites semânticos concedidos pelo texto.
c) O STF não faz uso desta técnica, considerando que as normas constitucionais somente

podem ser alteradas pelo Poder Constituinte Reformador.

d) O STF não se utiliza desta técnica, uma vez que a interpretação do texto legal se restringe

ao Poder Legislativo.

7. (1,0 ponto) A Constituição da República Federativa do Brasil é interpretada com a utilização
de princípios próprios, a denominada de hermenêutica constitucional. Assinale a alternativa
que corresponda, respectivamente, aos princípios estabelecidos nos itens abaixo:
I. De acordo com este princípio a legislação infraconstitucional deve ser interpretada a partir da
Constituição Federal, pois com ela deve guardar compatibilidade.
II. De acordo com este princípio não há que se falar em normas constitucionais originárias
inconstitucionais, uma vez que o intérprete não deve considerar um único dispositivo isolado,
mas como componente de um conjunto de normas constitucionais.
III. De acordo com este princípio o intérprete deve escolher, dente as interpretações que
admitem o dispositivo constitucional, aquela que lhe dê maior eficácia.
a) Princípio da supremacia da constituição, princípio da unidade e princípio da máxima
efetividade.

b) Princípio da unidade, princípio do efeito integrador, princípio da força normativa.
c) Princípio da máxima efetividade, princípio da convivência das liberdades públicas e princípio
do efeito integrador.

d) Princípio do efeito integrador, princípio da máxima efetividade, princípio da supremacia da
constituição.

8. (0,50 ponto) “O prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal, foi preso na manhã desta quintafeira (13/9) durante a deflagração da Operação Negociata, coordenada pelo Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Centro de Inteligência do Ministério
Público de Goiás (MP-GO) com o apoio do e das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal e
do Gaeco do MP-MG. Ao todo, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e 9
mandados de prisão”. Disponível em: <http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/prefeito-de-caldas-

novas-e-preso-em-meio-a-operacao-negociata-deflagrada-pelo-mp--2#.W5uoLc5KjIU>.

Com

base na situação narrada, assinale a alternativa que indica o remédio constitucional cabível:
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a) Habeas Corpus, desde que comprove ser possuidor de titulo de eleitor.
b) Habeas Corpus, o qual pode ser impetrado por qualquer pessoa.
c) Mandado de segurança, para garantir o direito líquido e certo de responder o processo em
liberdade.

d) Mandado de segurança, desde que não haja necessidade de dilação probatória.
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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:
“Nunca desista de algo que você não consegue passar um dia sem pensar”. Autor desconhecido
Ótima prova!
1. (1,0 ponto) (QUESTÃO OAB 2018 ADAPTADA) Uma nova Constituição é promulgada na
presente data, sendo que um grupo de parlamentares mantém dúvidas acerca do destino da
Constituição de 1988. Como a nova Constituição ficou silente quanto a essa situação, o grupo de
parlamentares, preocupado com a situação, resolve procurar competentes advogados a fim de sanar a
referida dúvida. Indique e explique qual teoria é adotada pelo Brasil e a diferencie com a teoria da
desconstitucionalização.

0,50 Teoria da revogação global - a Constituição nova revoga a Constituição que a antecedeu,
deixando esta última de produzir seus efeitos jurídicos

0,50 Teoria da desconstitucionalização - A desconstitucionalização ocorre quando dispositivos
da ordem constitucional anterior serão mantidos válidos perante o novo ordenamento, mas não
sob a forma de Constituição, e sim sob a forma de norma infraconstitucional.
2. (1,0 ponto) “A Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas (ABERC) busca a concessão
liminar da ordem, em favor das empresas associadas, a fim destas permanecerem usufruindo do benefício
fiscal concedido pelo Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, no art. 8º, XII, Anexo IX, consistente
na redução da base de cálculo do ICMS, que foi revogado pelo Governador do Estado de Goiás, em
exercício, mediante a edição do Decreto nº 9.075, de 23 de outubro de 2017, em seu art. 2º”. (TJGO,
Mandado de Segurança (CF, Lei 12016/2009) 5441232-20.2017.8.09.0000, Rel. KISLEU DIAS
MACIEL FILHO, Corte Especial, julgado em 09/08/2018, DJe de 09/08/2018) Considerando que a
Associação, na busca de seu direito, utilizou-se de remédio constitucional, diferencie o mandado de
segurança individual do mandado de segurança coletivo no que tange os legitimados, objeto e coisa
julgada, com a indicação do fundamento constitucional desta garantia.
MS individual – pessoa natural e jurídica

MS coletivo – partido político com representação no Congresso Nacional e organização sindical,
entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano,
MS individual – direito líquido e certo
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em defesa dos interesses de seus membros ou associados

MS coletivo – direitos coletivos e individuais homogêneos
MS individual – inter partes
MS coletivo – ultra partes
Art. 5°, LXIX e LXX da CF
Arts. 21 e 22 da Lei 12.016

3. (1,0 ponto) Em ano eleitoral a população presencia uma enxurrada de propostas dos candidatos que
destoam desde utopias até arranjos flagrantemente inconstitucionais desde utopias até arranjos
flagrantemente inconstitucionais. No programa da candidata à Presidência Marina Silva é apresentada a
proposta de “universalizar o acesso público à banda larga, tornando a conexão à internet em serviço
essencial no país, como eletricidade e água (2018, Proposta Marina Silva). Considere que Murilo, cidadão
atuante, ao fazer a leitura da proposta, conclui que seria interessante que a universalização fosse garantida
como direito fundamental. Assim, Murilo apresenta ao Congresso Nacional uma proposta de Emenda à
Constituição. Considerando que você é um Deputado, analise e explique a viabilidade da PEC
apresentada a partir das limitações ao poder de reforma, com a indicação do fundamento legal.
0,80 A PEC é inviável pela forma e viável quanto a matéria. De acordo com a Constituição a
população não tem legitimidade para propor emenda à constituição. No que tange a criação de
novo direito fundamental, o art. 60 veda somente a PEC que for tendente a abolir, o que não é o
caso.

0,20 - Art. 60, caput e incisos e §4° da CF.

4. 0,50 ponto) “Desde as 8h deste sábado (7) acontece o plebiscito informal organizado pelo movimento
separatista "O Sul é Meu País" sobre a possibilidade de separar os estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná do restante do país. A votação é realizada em 80% do 497 municípios gaúchos, e
também nos estados vizinhos, onde estão distribuídas um total 2,5 mil urnas, segundo a organização.
Disponível em: < https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/movimento-separatista-realiza-novoplebiscito-sobre-independencia-do-rs-sc-e-pr.ghtml>. Considerando a notícia veiculada no dia 07/10/17,
explique se a separação é ou não garantida pela Constituição Federal a partir da indicação de princípios
constitucionais.

Não há fundamento constitucional para a separação, face o princípio federativo e o princípio da
indissolubilidade do pacto federativo que veda o direito de secessão.
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INSTRUÇÕES: O quadro abaixo é destinado às respostas das questões e somente serão levadas em
consideração as marcações nele realizadas. O não preenchimento ou rasura importará em atribuição de
nota zero para a questão.
QUESTÃO
5
6
7
8

ALTERNATIVA

5. (1,0 ponto) No que se refere à hierarquia das normas e ao poder constituinte originário e derivado,
assinale a alternativa correta:

a) O Supremo Tribunal Federal admite a teoria das normas constitucionais originárias inconstitucionais,
uma vez que o poder constituinte originário é condicionado às próprias regras por ele estabelecidas.
b) O Supremo Tribunal Federal não admite a teoria das normas constitucionais originárias
inconstitucionais, uma vez que o poder constituinte originário é ilimitado e incondicionado.
c) As Emendas Constitucionais, fruto do Poder Constituinte Derivado, são ilimitadas e incondicionadas, o
devendo observância às normas constitucionais.

d) As Emendas Constituintes, fruto do Poder Constituinte Difuso, devem observar as regras estabelecidas
pela Constituição que antecede a Constituição vigente.

6. (1,0 ponto) No intuito de facilitar a análise dos textos constitucionais foram criadas classificações para
estes textos legais, baseados em critérios específicos. Considerando a classificação das constituições, a
Constituição Federal vigente é:

a) outorgada, uma vez que deriva de trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte , composta por

integrantes do povo, eleitos com a finalidade de elaborar a Constituição.
b) dirigente, uma vez que possui programas e fins para serem cumpridos pelo Estado e também

pela sociedade.

c) histórica, uma vez que é fruto da lenta e contínua síntese da História e tradições do povo brasileiro.
d) rígida, uma vez que pode ser alterada com o mesmo procedimento previsto para a elaboração das

demais leis, sejam elas ordinárias ou complementares.

7. (1,00 ponto) As normas constitucionais podem ser classificadas de acordo com sua eficácia. De acordo
com o Art. 5˚, XXXII 8º, da Constituição da República de 1988, “O estado promoverá, na forma da
lei, a defesa do consumidor”. Assinale a alternativa que corresponde à eficácia da citada norma
constitucional:
a) plena

b) contida
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d) condicionada
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c) limitada

8. (0,50 ponto) Além de prever direitos, a Constituição da República Federativa do Brasil também prevê
os remédios constitucionais, os quais possuem características e requisitos específicos. Assinale a
alternativa que indique o remédio constitucional correspondente, respectivamente:
(1) é gratuito

(2) pode ser impetrado por qualquer pessoa para garantir o direito de terceiros.
(3) objetivar defender interesse coletivo para anular ato lesivo ao patrimônio público.
(4) é concedido sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
(5) tem natureza residual e prazo decadencial de 120 dias.

a) habeas data, habeas corpus, ação popular, mandado de injunção e mandado de segurança.
b) habeas corpus, habeas data, ação popular, mandado de segurança e mandado de injunção.
c) mandado de segurança, ação popular, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data.
d) mandado de injunção, mandado de segurança, habeas data, habeas corpus e ação popular.

Formulário de Prova
Disciplina:
DIREITO CONSTITUCIONAL I - GABARITO
Professor(a): Larissa Sampaio Teles

Aluno(a):
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Curso de DIREITO
Valor:
7,00
Data: 24/09/18
Turma:
2º C

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:
“Nunca desista de algo que você não consegue passar um dia sem pensar”. Autor desconhecido
Ótima prova!
1. (0,50 ponto) (QUESTÃO OAB 2013 ADAPTADA) Cristina, comprometida com a boa
administração, descobre que determinada obra pública em sua cidade foi realizada em desacordo
com as normas que regem as licitações públicas, com vistas a beneficiar um particular amigo do
prefeito. De posse de cópias do processo administrativo que comprovam a situação, pretende
ingressar com medida judicial para a proteção do patrimônio público. Indique qual remédio
constitucional é cabível para alcançar o objetivo de Cristina, o dispositivo constitucional que
fundamenta a sua resposta, bem como o requisito que Cristina deve comprovar para impetrar o
remédio constitucional.

0,20: REMÉDIO CONSTITUCIONAL CABÍVEL: AÇÃO POPULAR
0,10: Art. 5°, LXXIII CF

0,20: Cristina deverá comprovar que é cidadã, mediante apresentação de título de eleitor
ou documento que a ele corresponda

2. (1,0 ponto) (QUESTÃO OAB 2018 ADAPTADA) José leu, em artigo jornalístico veiculado em meio
de comunicação de abrangência nacional, que o Supremo Tribunal Federal poderia, em sede de ADI,
reconhecer a ocorrência de mutação constitucional em matéria relacionada ao meio ambiente. Em razão
disso, ele procurou obter maiores esclarecimentos sobre o tema. No entanto, a ausência de uma definição
mais clara do que seria “mutação constitucional” o impediu de obter um melhor entendimento sobre o
tema. Considerando que a mutação constitucional pode decorrer do hiato constitucional explique os dois
institutos.

0,50 MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL – alterações na Constituição sem modificação do texto. A
interpretação se modifica. É justificada pelas modificações na realidade fática e na percepção do
direito.

0,50 HIATO CONSTITUCIONAL - descompasso entre a Constituição e a realidade, o qual pode
ter como desdobramentos o momento constituinte, ou seja, a criação de uma nova constituição, o
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poder de reforma, o hiato autoritário e a mutação constitucional.
3. (1,00 ponto) O Presidente Michel Temer apresentou ao Congresso Nacional proposta de Emenda
Constitucional com o objetivo de extinguir o Poder Judiciário, na tentativa de reformular a separação dos
poderes, uma vez que está consternado com as constantes decisões do Supremo Tribunal Federal, as quais
se apresentam como um verdadeiro ativismo judicial. Considere que na presente data o Congresso
Nacional aprovou mencionada PEC. Com base na casuística apresentada, indique quais limitações ao
poder de reforma foram violadas com a aprovação da PEC, indicando o correspondente fundamento legal.
0,40 LIMITAÇÃO MATERIAL – cláusula pétrea – separação dos poderes
0,40 LIMITAÇÃO CIRCUNSTANCIAL – vigência de intervenção federal
0,20 art. 60, §1° e §4°, III da CF

4. (1,0 ponto) O Supremo Tribunal Federal não admite a tese das normas constitucionais originárias
inconstitucionais, na medida em que entende que não há hierarquia entre as normas constitucionais
advindas do poder constituinte originário. Com base nesta afirmativa diferencie o poder constituinte
originário do poder constituinte derivado, indicando o princípio que auxiliaria a interpretação em caso de
aparente conflito entre normas originárias.

0,40 PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO – inicial, ilimitado, incondicionado e permanente.
0,40 PODER CONSTITUINTE DERIVADO – condicionado, limitado e subordinado.
0,20 princípio da harmonização e unidade (a indicação de qualquer um dos dois garante a
atribuição integral da nota)

INSTRUÇÕES: O quadro abaixo é destinado às respostas das questões e somente serão levadas em
consideração as marcações nele realizadas. O não preenchimento ou rasura importará em atribuição de
nota zero para a questão.
QUESTÃO
5
6
7
8

ALTERNATIVA

5. (1,0 ponto) (QUESTÃO ENADE 2015 ADAPTADA) Há diversos acordos e tratados internacionais
que abordam a questão do trabalho escravo, como as convenções internacionais de 1926 e a de 1956, que
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proíbem a servidão por dívida. No Brasil, somente em 1966 essas convenções entraram em vigor e foram
incorporadas à legislação nacional. (CAMARGO, O. O trabalho escravo na atualidade). Considerando a
hierarquia das normas, assinale a alternativa correta:

a) os tratados internacionais de direitos humanos aprovados de acordo com o procedimento
previsto no Art. 5, § 3° da Constituição Federal de 1988 têm status de emenda constitucional.
b) os tratados internacionais de direitos humanos aprovados de acordo com o procedimento previsto no
Art. 5, § 3° da Constituição Federal de 1988 possuem status supralegal e infraconstitucional.
c) os tratados internacionais possuem status de norma supralegal.

d) os tratados internacionais de direitos humanos possuem hierarquia de lei ordinária.

6. (1,0 ponto) “Mônica Correia de Araújo, servidora pública da justiça federal, obteve guarda provisória,
para fins de adoção, de menor impúbere que contava com um ano, um mês e dias de vida. Em razão desse
fato, requereu à administração pública licença maternidade, benefício este que lhe foi deferido, pelo prazo
de 30 dias, com base no art. 210 da Lei nº 8.112/1990”. Na análise da situação da servidora o
Ministro Luís Roberto Barroso se manifestou no sentido de que “onde o artigo 7º da Constituição, VIII,
fala em licença gestante com duração de 120 dias, produziu uma expressão subinclusiva; ela quer dizer
licença maternidade - que, aí, valerá tanto para a gestante como para a adotante”. (RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 778.889 PERNAMBUCO). Com base nesta análise e considerando os princípios
de interpretação constitucional, assinale a alternativa correta:

a) Com base no princípio da supremacia da Constituição a legislação que estabelece os 30 dias deve
ser interpretada a partir da Constituição Federal, pois com ela deve guardar compatibilidade.
b) Com base no princípio do efeito integrador o interprete deve considerar a realidade social, não
admitindo o tratamento igualitário da gestante e da adotante, já que não há integração entre elas.
c) Com base no princípio da máxima efetividade deve ser garantida a interpretação e aplicação da norma
de forma a garantir a máxima efetividade do serviço, admitindo-se a distinção de duração da licença
gestante e licença maternidade.

d) Considerado o princípio da força normativa da Constituição deve prevalecer o art. 7°, VIII em
detrimento do art. 227, §6° do mesmo diploma normativo.

7. (1,00 ponto) (QUESTÃO OAB 2016 ADAPTADA) “Vice de Bolsonaro defende nova Constituição
sem Constituinte”. Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/vice-de-bolsonarodefende-nova-constituicao-sem-constituinte.shtml >. Diante da possibilidade de criação de uma nova
constituição, considera como hipótese que nela conste os seguintes artigos:

Art. X. As normas desta Constituição serão alteradas adotando-se o mesmo processo para a criação e
alteração de normas infraconstitucionais.

GABARITO

GABARITO

Art. Y. 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.
Art. Z. A presente Constituição, composta por 10 artigos, se limitará a dispor sobre a organização do
Estado.

Com base no fragmento acima, é certo afirmar que a classificação desta nova Constituição quanto a
alterabilidade, origem e extensão seria:
a) semirrígida, promulgada, analítica.
b) semirrígida, outorgada, sintética.
c) flexível, cesarista, sintética.
d) flexível, promulgada, analítica.

8. (0,50 ponto) Jorge, devidamente aprovado no vestibular do curso de medicina ofertado pela
Universidade Federal de Goiás, se dirigiu até a instituição de ensino para entregar a documentação
exigida e efetivar sua matrícula. No entanto, Jorge não conseguiu chegar na UFG no horário indicado no
edital e, ao retornar no dia seguinte, teve sua matrícula negada, com fundamento na intempestividade.
Considerando a casuística apresentada, assinale a alternativa correta:
a) Jorge poderá impetrar mandado de segurança coletivo visando garantir o seu direito e de terceiros à
matrícula na UFG.

b) Jorge poderá impetrar mandado de segurança individual no prazo de 120 dias.
c) Jorge poderá impetrar mandado de injunção para garantir a elaboração de norma regulamentadora de
seu direito de matrícula.

d) Jorge poderá impetrar habeas corpus com o fim de ter a liberação de sua liberdade de locomoção nas
salas de instituição de ensino.

Formulário de Prova
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Curso de DIREITO
Valor:
7,0
Data: 21/09/18
Turma:
2º 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”

01)

Questões:

O decreto lei 2.848/40 de 1940 (Código Penal) prevê em seu artigo 155, § 1º a seguinte redação:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.§
1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno”. Em torno desse tipo
penal, várias são as questões ventiladas, uma vez que o legislador não previu qual seria o lapso temporal apto a
ensejar o repouso noturno. Em que pese a esse assunto leia o caso e depois responda: João, morador da
comunidade Cisterna, localizada na Zona Rural da Cidade de Catalão, tem em sua propriedade algumas vacas e,
manualmente, as ordenha para venda do leite na cidade. Em razão do horário do caminhão que transporta o leite,
às 6h da manhã, é preciso que o serviço de ordenha comece cedo. Em razão disso, João, que mora sozinho,
levanta todos os dias às 4h da manhã, toma seu café, prepara o balde e segue rumo ao curral. Ocorre que, no dia
15 de maio de 2018, às 4h30min – João já estava se dirigindo ao curral – um sujeito, de nome Tício, subtraiu a
bomba da cisterna da fazenda e estava saindo pela lateral casa e depararou com o dono da casa, Tício, larápio
contumaz, segue em fuga. João aciona a Polícia Militar de Goiás, por meio de seu patrulhamento rural, e a prisão
de Tício é efetuada em situação de flagrância. Realizado os procedimentos de praxe, o Delegado indicia Tício nas
sanções do artigo 155, §1º do Código Penal; o Ministério Público realiza denúncia os mesmos termos e após
alegações finais do Ministério Público e Defesa o Juiz competente condena Tício a pena do artigo 155, § 1º do
Código Penal, sob alegação de que às 4h30min é considerado repouso noturno, embora a vítima estivesse
acordada o que vale é que esse horário é comum para todas as pessoas, onde quer que estejam, como momento
de repouso noturno. Agora, você, deverá nas linhas a seguir argumentar a postura do juiz quanto à condenação
de Tício ao artigo 155, § 1º do Código Penal, em que pese ao argumento usado pelo magistrado quando ao que
se considerou repouso noturno (valor 1,5).

O art. 155, §1º do CP: “durante o repouso noturno”. Dependerá do costume local, da comunidade. Não há
dúvida que o repouso em uma cidade do interior difere do repouso em uma capital. Quanto mais no que se
refere à fazenda. O Juiz não teve uma postura condizente ao não considerar o costume da fazenda para
caracterizar “repouso noturno”, quanto mais, a vítima já se encontrava acordava e o uso genérico de um
horário sem considerar as características específicas de cada localidade é rechaçar o costume e sua
finalidade para o intérprete da lei penal.

02)

Leia atentamente o caso a seguir para responder o que se pede abaixo:

Amanda, nascida em 27 de dezembro de 2003, filha de Mévio estava em sua casa no dia 25 de dezembro de
2017, como se sabe dia de comemorar o Natal, razão pela qual a menor solicita ao seu pai permissão para passar
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a data festiva na casa de uma tia. O pai, conservador que só, apenas permite a ida após muita insistência da mãe
de Amanda. Esta, por sua vez, corre para se arrumar, coloca um vestido, salto, passa um batom vermelho e vai se
despedir dos pais. Na ocasião, seu pai a reprime dizendo que ela não podia sair daquele jeito, por não ser
adequado para uma menina ainda criança sair vestida como prostituta. A mãe intervém, diz que não vê nada
demais. A filha resiste, insiste em manter-se como está. O pai insiste e começa a agredi-la. A mãe intervém e é
agredida com um soco no rosto, levando a um desmaio. A filha começa a levar uma surra com um cinto. Cansada
da postura do pai em relação a ela e sua mãe e, ao ver o desmaio tenta ligar para polícia, momento em que seu
pai a surpreende com um golpe de bastão de baiseball, o que leva ao seu desmaio imediato. Mévio rapidamente
empreende julga, a tia de Amanda, que a buscaria para a festa, chega e vê toda a situação. Aciona o corpo de
bombeiros, mãe e filha são socorridas. Amanda fica internada, com diagnóstico de traumatismo craniano, situação
gravíssima. Infelizmente, no dia 28 de dezembro de 2017, em razão do traumatismo, Amanda tem morte cerebral
detectada. Instauro Inquérito Policial pela delegada da Delegacia da Mulher, Mévio – ainda sem o paradeiro
conhecido – é indiciado pelo crime disposto no artigo 121, reconhecendo a qualificadora do feminicídio (§ 2ºA) e a
do inciso IV (outro recurso que dificulte ou torne impossível à defesa do ofendido). O Ministério Público, por meio
de seu promotor de justiça, denunciou Mévio, porém acrescentou, em sua denuncia, que fosse reconhecido o
aumento de pena do § 7º, inciso II do CP.

.Em razão do exposto, pergunta-se: a conduta do Ministério Público em acrescentar a sua denúncia o aumento
de pena do § 7º, inciso II está correta? Justifique e fundamente sua resposta. (valor 1,5 ponto)

SIM, ESTÁ. EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA TEORIA DA ATIVIDADE. CONSIDERA-SE
PRATICADO NO MOMENTO DA CONDUTA. ADOTADA PELO CP, ART. 4º. ART. 4º - CONSIDERA-SE
PRATICADO O CRIME NO MOMENTO DA AÇÃO OU OMISSÃO, AINDA QUE OUTRO SEJA O MOMENTO DO
RESULTADO.

03)

Leia os julgados abaixo para depois responder. (valor 1,0 ponto)

(...) A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a
aplicação do princípio da insignificância. (...) STF. 1ª Turma. HC 109705, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em
22/04/2014.

(...) Sentenciados reincidentes na prática de crimes contra o patrimônio. Precedentes do STF no sentido de afastar
a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. (...)
(STF. 2° Turma. HC 117083, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/02/2014).
Os julgados acima fazem menção a REINCIDÊNCIA e quanto a ela pergunta-se: a reincidência do artigo 61, I
do Código Penal mencionada nos julgados acima gera, de certa maneira, um agravamento na situação da
pessoa que é contumaz violador da lei penal. Sendo assim, a reincidência fere algum princípio estudado
em sala? Mencione qual e explique.

NÃO. O FATO DE O REINCIDENTE SER PUNIDO MAIS SEVERAMENTE QUE O PRIMÁRIO, NÃO
VIOLA A CF, NEM A GARANTIA DA VEDAÇÃO DO “BIS IN IDEM”, POIS VISA TÃO SOMENTE
RECONHECER MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA DAQUELE QUE É CONTUMAZ
VIOLADOR DA LEI PENAL (COADUNA COM O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA).

04)

Analise os textos que seguem, após, atentamente responda.
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Texto 01

Fonte: http://www.fashionbubbles.com/comportamento/desabafo-a-corrupcao-e-as-diferencas-partidarias/

Texto2:

Em São Paulo, a maioria já consumiu CDs e DVs piratas

A maioria dos adultos paulistanos admite já ter consumido CDs e filmes piratas. Segundo o Datafolha, 68% dizem
ter comprado CDs de música piratas, enquanto 64% afirmam que adquiriram filmes piratas.
O consumo regular de produtos audiovisuais ilegais, no entanto, é afirmado por um número menor da população 44% dizem que costumam comprar álbuns musicais piratas, e 43% se definem como consumidores de DVDs
piratas. ''Esses números, para mim, são um alento'', diz Antonio Borges, diretor-executivo da Associação AntiPirataria Cinema e Música (APCM).

O ''alento'' é que os índices apontados pelo instituto Datafolha ''não fogem muito'', segundo Borges, aos números

de que a associação dispõe, mas são ligeiramente menores. ''O volume de apreensões (de produtos ilegais no
mercado informal) cresceu muito no último ano, mas não esperava que esse número (de consumo de produtos
piratas) começasse a cair. Não sei se é resultado da repressão ou da conscientização'', diz Borges, delegado da
Polícia Federal aposentado.

A APCM foi criada no ano passado, quando os setores de música e cinema decidiram unir esforços no combate à

pirataria, que atinge ambas as indústrias. A MPA (Motion Picture Association), que reúne os maiores estúdios de
cinema norte-americanos, calcula que deixou de ganhar US$ 198 milhões (R$ 322 milhões) no Brasil em 2006,
por causa da pirataria - o que corresponderia a uma perda de 22% do mercado potencial para exploração de
filmes no cinema e em vídeo.

Borges se diz ''surpreso'' com o fato de o consumo de CDs piratas superar o de DVDs no resultado da pesquisa

Datafolha. Segundo ele, nas mais recentes apreensões de produtos piratas feitas pela polícia e acompanhadas
pela APCM, quase 70% dos itens eram DVDs. ''A música hoje está sendo mais pirateada pela internet'', acredita.
O Datafolha também mediu o hábito dos paulistanos de baixar músicas e filmes no computador, mas sem

especificar se os downloads eram legais ou ilegais. A pergunta feita aos entrevistados foi: ''Quando você acessa a
internet, você costuma: baixar músicas? Baixar vídeos ou filmes?''. Os que costumam baixar música são 42%, e
os que têm hábito de baixar filmes e vídeos, 21%. O índice dos que dizem não acessar a internet é de 44%.
Classes A e B

Os 598 entrevistados pelo Datafolha (entre 8/5 e 10/5 passados) têm idade a partir de 16 anos. A margem de erro
da pesquisa é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos. Entre os internautas, a maior
concentração dos que baixam arquivos de música e filmes pertence às classes A e B, têm nível médio de
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escolaridade, trabalham, são solteiros e sem filhos.

O jovem com tempo (sem filhos) e dinheiro é o maior consumidor cultural. Os dados indicam que os segmentos

da população que mais consomem produtos piratas pertencem às classes A e B, têm entre 16 e 24 anos e são
economicamente ativos (ou trabalham ou estão procurando emprego).

A concentração de consumidores de pirataria nas classes A e B ''não é novidade'' para a APCM, segundo seu
diretor-geral. Por isso, Borges acredita que a ênfase na repressão ao consumo pirata deve ser maior que o
esforço de conscientização.

''Se a maioria (dos consumidores de produto pirata) é das classes A e B, são pessoas que, teoricamente, têm

mais informações e cultura. Elas deveriam saber que se trata de um crime e que estão prejudicando culturalmente
o Brasil'', diz Borges. Após uma pausa, ele conclui: ''As pessoas sabem, mas, por incrível que pareça, querem
levar vantagem''.

a) Após a leitura dos textos responda: qual crítica o autor da imagem do texto 01 faz? (0,5 ponto)
O aluno deve relacionar o texto escrito (fala do personagem) e o texto não verbal (o cd na mão do homem e a
banca, correlacionados com o texto escrito, imprime a ideia de que é um vendedor de material pirata). A crítica
central gira em torno do fato de ser tão corriqueira a venda pirata, ao passo que o autor da imagem pretende
brincar com o leitor ao mencionar que está vendendo um programa anti-pirata vendendo-o no contexto de
pirataria.

b) Relacionando os textos com as aulas, qual princípio é utilizado para explicar a aceitação exposta no texto 2?
(1,0 ponto)

Princípio da adequação social: O princípio da adequação social, desenvolvido por Hanz Welzel, afasta a
tipicidade dos comportamentos que são aceitos e considerados adequados ao convívio social.
c) Há alguma forma do hábito costumeiro levar a abolição de algum crime ou contravenção? Explique. (1,0
ponto)

1ª corrente: admite-se o costume abolicionista aplicado nos casos em que a infração penal não mais
contraria o interesse social, o fato deixa de ter interesse pela sociedade. Princípio da adequação social
(Teoria social da Ação, Schimtd).

2ª corrente: NÃO existe costume abolicionista, mas, quando o fato não é mais indesejado pelo meio
social, a lei deixa de ser aplicada, abole-se sua aplicação, a lei será abolida pelo Congresso (LFG).
Para esta corrente, o jogo do bicho permanece contravenção, mas sem aplicação prática. Houve uma
revogação material, mantendo-se a forma.

3ª corrente: NÃO existe costume abolicionista, enquanto não revogada por outra lei, a norma tem plena
eficácia – baseada na LINDB, uma lei só é revogada por outra lei. (PREVALECE)

05) leia e depois marque a ÚNICA alternativa correta correspondente: (0,5 ponto)
1003644-18.2013.8.26.0053

-

Procedimento

equipamentos

para

o

banho

em

temperatura

de São Paulo Requerido Fazenda Pública do Estado

ordenamento por força do artigo 38 da Carta da

de São Paulo Em 1 de novembro de 2013 , Eu,

ONU, internalizada via Decreto 19.841/45. Afirma,

Adriano Marcos Laroca,faço estes autos conclusos

ainda, que LEP (artigo 15) exige dos detentos que se

ao(à) MM. Juiz(a) de Direito: Adriano Marcos Laroca

mantenham limpos, o que exige o fornecimento pelo

Vistos. Em resumo, a Defensoria Pública do Estado

Estado de banho em temperatura adequada. O

de São Paulo pretende obrigar o Estado de São

artigo 143 da CE determina o respeito às regras

Paulo a instalar equipamentos para garantir o banho

mínimas da ONU no tratamento de reclusos. No

com temperatura adequada em todas as unidades

mesmo sentido o artigo 10 inciso IV da Resolução

prisionais do Estado de São Paulo, sob a alegação

14/94 da Conselho Nacional de Política Criminal e

de que submeter os presos a tomarem banho frio,

Penitenciária.

sobretudo

de

Afirma que, segundo informações fornecidas pela

crueldade, além de gerar ou agravar uma série de

SAP, apenas 27 unidades de um total de 186

doenças,

pela

possuem instalações para o banho em temperatura

Presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e

adequada para todos os presos. Nas demais,

Tisiologia e Professora da Unicamp, Mônica Corso

apenas o preso "faxina" consegue tomar banho

Pereira. Aduz que as regras mínimas para o

quente, existindo, também, chuveiros quentes nas

tratamento de presos da ONU mencionam a

celas de enfermaria e na destinada aos presos que

necessidade das unidades prisionais disporem de

cuidam do preparo ou distribuição de alimentos.

no

inverno,

segundo

caracterizaria

parecer

GABARITO

adequada (artigo 13), que teriam vigência em nosso

GABARITO

Ordinário Requerente Defensoria Pública do Estado

ato

elaborado

O trecho acima é um recorte da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo em que a Defensoria Pública
requereu ao Estado a instalação imediata de aquecedor nos chuveiros dos estabelecimentos prisionais do Estado.
Considerando a leitura acima, é possível dessumir que tal pedido tem amparo no princípio da:
a) PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM
b) PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE
c) PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

d) PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PENA INDIGNA

A ninguém pode ser imposta pena ofensiva à dignidade da pessoa humana (está na Convenção
Americana de Direitos Humanos).
CADH - Artigo 5º - Direito à integridade pessoal
1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes.
Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à DIGNIDADE inerente ao ser
humano.
e) PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Formulário de Prova
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Aluno(a):
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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:

01) Leia a ementa abaixo e em seguida responda.

HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO CRIME COMETIDO DURANTE
O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.Incide a majorante prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a
madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que
ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais.

2.A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar
mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o
fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.
3.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
1

4.Habeas corpus denegado .

Pela leitura da ementa do acórdão referido vimos que esta faz menção a expressão “comedito durante a
madrugada”, porém várias questões levantam em torno do artigo 155, § 1º do Código Penal, ao passo que o
legislador não mencionou o que seria repouso noturno. Assim, valendo-se de nossas aulas, no que pese ao crime
do artigo 155, § 1º do Código Penal, pergunta-se: (1,0 ponto) como o intérprete da lei penal poderá
considerar o que é “repouso noturno”, uma vez que o legislador não mencionou em horas? (0,5 ponto) De
acordo com sua resposta, pode-se considerar que ela é uma fonte do Direito Penal?
Poderá considerar a finalidade do costume para se entender o contexto da população em que o crime em
comento ocorreu. Ao passo que repouso noturno será entendido de acordo com o costume local, sendo
diferente o do interior com o da capital, por exemplo. Costume, contudo, não é fonte do direito penal, nem
material, nem formal, mas tem finalidade (não fonte).

02) Leia atentamente o caso a seguir para responder o que se pede abaixo:
José Barbosa, nascido em 11/03/1998, caminhava para casa após sair da faculdade, às 11h da manhã, no dia
07/03/2016, quando se deparou com Daniel, ex-namorado de sua atual companheira, conversando com esta. Em
razão de ciúmes, retirou a faca que trazia na mochila e aplicou numerosas facadas no peito de Daniel, com a
intenção de matá-lo. Daniel recebeu pronto atendimento médico, foi encaminhado para um hospital de Niterói,

1

HC 191.300/MG, rel. Min. Laurita Vaz, 5º turma, j. 12.06.2012.

mas faleceu 05 dias após os golpes de faca. Já no dia 08/03/2016, policiais militares, informados sobre o fato
ocorrido no dia anterior, comparecem à residência de José Barbosa, já que um dos agentes da lei era seu vizinho.
Apesar de não ter ninguém em casa, a janela estava aberta, e os policiais puderam ver seu interior, verificando
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que havia uma faca suja de sangue escondida junto ao sofá. Diante disso, para evitar que José Barbosa
desaparecesse com a arma utilizada, ingressaram no imóvel e apreenderam a arma branca, que foi devidamente
apresentada pela autoridade policial. Com base na prova produzida a partir da apreensão da faca, o Ministério
Público oferece denúncia em face de José Barbosa, imputando-lhe a prática do crime de homicídio
consumado. Em razão do exposto, pergunta-se: O Ministério Público, por seu promotor de justiça, agiu
coerente às regras do Código Penal ao oferecer denúncia em face de José Barbosa por crime de homicídio
consumado?Justifique e fundamente sua resposta. (valor 1,0 ponto)

Não, tendo em vista que José Barbosa não poderia ser denunciado pela prática de crime de homicídio, já
que era inimputável na data dos fatos. O Código Penal, para definir o momento do crime, adota a Teoria da
Atividade, prevendo o Art. 4º que se considerado praticado o crime no momento da ação ou omissão,
ainda que em outro seja produzido o resultado. Dessa forma, o crime foi praticado no dia 07.03.2016,
quando José Barbosa tinha 17 anos. Estabelece o Art. 27 do CP que será inimputável o menor de 18 anos.
O fato de a consumação do delito só ter ocorrido após a maioridade penal de José Barbosa é irrelevante
para o caso concreto, já que outro foi o momento da ação.
03)

Antes do advento da lei 12.015/2009 a redação do artigo 213 do Código Penal era a seguinte: “Art. 213.

Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10
(dez) anos”. Sendo assim, com essa redação descrita no enunciado responda:
Caso um homem fosse vítima de estupro com essa redação do artigo 213 do Código Penal descrita no enunciado,
poderia o (a) autor (a) do crime ser punido (a) nos termos do artigo em análise? Justifique sua resposta. (valor 1,0
ponto)

Nesse caso, a vítima só poderia ser mulher, não sendo possível caracterizar o crime do artigo 213 caso a
vítima fosse homem. A Analogia in malam partem é inadmissível no Direito Penal, em face do princípio da
legalidade. Exemplo: legislação antiga – mulher “estuprar” homem.
04) Analise os textos que seguem, após, atentamente responda.
Texto 01

Fonte: http://www.fashionbubbles.com/comportamento/desabafo-a-corrupcao-e-as-diferencas-partidarias/

Texto2:
Em São Paulo, a maioria já consumiu CDs e DVs piratas
A maioria dos adultos paulistanos admite já ter consumido CDs e filmes piratas. Segundo o Datafolha, 68% dizem
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ter comprado CDs de música piratas, enquanto 64% afirmam que adquiriram filmes piratas.
O consumo regular de produtos audiovisuais ilegais, no entanto, é afirmado por um número menor da população 44% dizem que costumam comprar álbuns musicais piratas, e 43% se definem como consumidores de DVDs
piratas. ''Esses números, para mim, são um alento'', diz Antonio Borges, diretor-executivo da Associação AntiPirataria Cinema e Música (APCM).

O ''alento'' é que os índices apontados pelo instituto Datafolha ''não fogem muito'', segundo Borges, aos números

de que a associação dispõe, mas são ligeiramente menores. ''O volume de apreensões (de produtos ilegais no
mercado informal) cresceu muito no último ano, mas não esperava que esse número (de consumo de produtos
piratas) começasse a cair. Não sei se é resultado da repressão ou da conscientização'', diz Borges, delegado da
Polícia Federal aposentado.

A APCM foi criada no ano passado, quando os setores de música e cinema decidiram unir esforços no combate à

pirataria, que atinge ambas as indústrias. A MPA (Motion Picture Association), que reúne os maiores estúdios de
cinema norte-americanos, calcula que deixou de ganhar US$ 198 milhões (R$ 322 milhões) no Brasil em 2006,
por causa da pirataria - o que corresponderia a uma perda de 22% do mercado potencial para exploração de
filmes no cinema e em vídeo.

Borges se diz ''surpreso'' com o fato de o consumo de CDs piratas superar o de DVDs no resultado da pesquisa

Datafolha. Segundo ele, nas mais recentes apreensões de produtos piratas feitas pela polícia e acompanhadas
pela APCM, quase 70% dos itens eram DVDs. ''A música hoje está sendo mais pirateada pela internet'', acredita.
O Datafolha também mediu o hábito dos paulistanos de baixar músicas e filmes no computador, mas sem

especificar se os downloads eram legais ou ilegais. A pergunta feita aos entrevistados foi: ''Quando você acessa a
internet, você costuma: baixar músicas? Baixar vídeos ou filmes?''. Os que costumam baixar música são 42%, e
os que têm hábito de baixar filmes e vídeos, 21%. O índice dos que dizem não acessar a internet é de 44%.
Classes A e B

Os 598 entrevistados pelo Datafolha (entre 8/5 e 10/5 passados) têm idade a partir de 16 anos. A margem de erro

da pesquisa é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos. Entre os internautas, a maior
concentração dos que baixam arquivos de música e filmes pertence às classes A e B, têm nível médio de
escolaridade, trabalham, são solteiros e sem filhos.

O jovem com tempo (sem filhos) e dinheiro é o maior consumidor cultural. Os dados indicam que os segmentos

da população que mais consomem produtos piratas pertencem às classes A e B, têm entre 16 e 24 anos e são
economicamente ativos (ou trabalham ou estão procurando emprego).

A concentração de consumidores de pirataria nas classes A e B ''não é novidade'' para a APCM, segundo seu
diretor-geral. Por isso, Borges acredita que a ênfase na repressão ao consumo pirata deve ser maior que o
esforço de conscientização.

''Se a maioria (dos consumidores de produto pirata) é das classes A e B, são pessoas que, teoricamente, têm

mais informações e cultura. Elas deveriam saber que se trata de um crime e que estão prejudicando culturalmente
o Brasil'', diz Borges. Após uma pausa, ele conclui: ''As pessoas sabem, mas, por incrível que pareça, querem
levar vantagem''.

a) Após a leitura dos textos responda: qual crítica o autor da imagem do texto 01 faz? (0,5 ponto)

O aluno deve relacionar o texto escrito (fala do personagem) e o texto não verbal (o cd na mão do homem
e a banca, correlacionados com o texto escrito, imprime a ideia de que é um vendedor de material pirata).
A crítica central gira em torno do fato de ser tão corriqueira a venda pirata, ao passo que o autor da
vendendo-o no contexto de pirataria.
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imagem pretende brincar com o leitor ao mencionar que está vendendo um programa anti-pirata

b) Relacionando os textos com as aulas, qual princípio é utilizado para explicar a aceitação exposta no texto 2?
(1,0 ponto)

Princípio da adequação social: O princípio da adequação social, desenvolvido por Hanz Welzel,
afasta a tipicidade dos comportamentos que são aceitos e considerados adequados ao convívio social.
c) Há alguma forma do hábito costumeiro levar a abolição de algum crime ou contravenção? Explique. (1,0
ponto)

1ª corrente: admite-se o costume abolicionista aplicado nos casos em que a infração penal não
mais contraria o interesse social, o fato deixa de ter interesse pela sociedade. Princípio da
adequação social (Teoria social da Ação, Schimtd).

2ª corrente: NÃO existe costume abolicionista, mas, quando o fato não é mais indesejado pelo
meio social, a lei deixa de ser aplicada, abole-se sua aplicação, a lei será abolida pelo Congresso
(LFG). Para esta corrente, o jogo do bicho permanece contravenção, mas sem aplicação prática.
Houve uma revogação material, mantendo-se a forma.

3ª corrente: NÃO existe costume abolicionista, enquanto não revogada por outra lei, a norma tem
plena eficácia – baseada na LINDB, uma lei só é revogada por outra lei. (PREVALECE)
05) Leia o enunciado e depois responda: Quanto a interpretação da lei penal, o artigo 121, § 2º, inciso I, do
Código Penal prevê o caso de homicídio qualificado se for cometido “mediante paga ou promessa de recompensa,
ou por outro motivo torpe”. A parte final do inciso “ou por outro motivo torpe” revela um dispositivo em que será
necessário interpretar a lei penal em que: (valor 0,5 ponto)

a) O significado que se busca é extraído do próprio dispositivo (existe norma a ser aplicada ao caso
concreto). Leva-se em conta expressões genéricas e abertas utilizadas pelo legislador, que depois de
exemplos, encerra de forma genérica permitindo ao aplicador encontrar outras hipóteses.
Interpretação analógica.

b) Amplia-se o alcance da palavra para poder atingir a intenção do legislador.
c) Interpreta-se a lei com o conjunto de leis em vigor ou mesmo dos princípios gerais de direito.
d) Reduz o alcance da palavra para chegar na intenção do legislador.

e) Nesse caso, ao contrário dos anteriores, partimos do pressuposto de que não existe lei a ser aplicada no caso
concreto, motivo pelo qual se socorre daquilo que o legislador previu para outro similar.
06) Sentença penal condenatória determinou a aplicação da sanção de pena privativa de liberdade ao réu e a
decretação do perdimento de bens que, nos termos da lei, acabaram por afetar seus familiares, exatamente no
montante do patrimônio transferido pelo réu. Considerando essa situação hipotética e os princípios
constitucionais que regem o Direito Penal, assinale a alternativa correta. (valor 0,5 ponto)
a) A imposição do perdimento de bens aos familiares do condenado acabou por não observar o princípio
constitucional da personalidade ou responsabilidade pessoal.

b) A extensão dos efeitos da condenação, com a decretação do perdimento de bens, afetando os familiares do
condenado não poderia ocorrer, por ser contrária a CF.
c) O fato de a pena privativa de liberdade ter atingido apenas a pessoa do condenado com extensão, aos
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familiares, da obrigação de reparar o dano, atende integralmente o que prescreve o princípio
constitucional da personalidade ou responsabilidade pessoal.

d) o princípio da pessoalidade, NÃO É ABSOLUTO, sendo excepcionado pela própria CF, que permite a
transmissão aos sucessores da “pena de confisco”.
e) nenhuma das alternativas.
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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:

01) Leia a ementa abaixo e em seguida responda.

HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO CRIME COMETIDO DURANTE
O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.Incide a majorante prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a
madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que
ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais.

2.A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar
mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o
fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.
3.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
1

4.Habeas corpus denegado .

Pela leitura da ementa do acórdão referido vimos que esta faz menção a expressão “comedito durante a
madrugada”, porém várias questões levantam em torno do artigo 155, § 1º do Código Penal, ao passo que o
legislador não mencionou o que seria repouso noturno. Assim, valendo-se de nossas aulas, no que pese ao crime
do artigo 155, § 1º do Código Penal, pergunta-se: (1,0 ponto) como o intérprete da lei penal poderá
considerar o que é “repouso noturno”, uma vez que o legislador não mencionou em horas? (0,5 ponto) De
acordo com sua resposta, pode-se considerar que ela é uma fonte do Direito Penal?
Poderá considerar a finalidade do costume para se entender o contexto da população em que o crime em
comento ocorreu. Ao passo que repouso noturno será entendido de acordo com o costume local, sendo
diferente o do interior com o da capital, por exemplo. Costume, contudo, não é fonte do direito penal, nem
material, nem formal, mas tem finalidade (não fonte).

02) Leia atentamente o caso a seguir para responder o que se pede abaixo:

Bruna, nascida em 30 de março de 1999, e sua irmã Júlia, nascida em 21 de janeiro de 1998, revoltadas com o
comportamento de Maria, que, segundo as irmãs, buscava um relacionamento amoroso com o namorado de Júlia,
iniciaram uma discussão com esta, no dia 28 de março de 2017. Durante a discussão, descontroladas por Maria

1

HC 191.300/MG, rel. Min. Laurita Vaz, 5º turma, j. 12.06.2012.

ter dito que Júlia não tinha capacidade de manter um namorado, as irmãs pegaram pedaços de ferro que estavam
no chão da rua e começaram a agredir Maria com golpes na cabeça, com intenção de matar. Após a fuga de
Bruna e Júlia do local, Maria é socorrida e recebe atendimento médico no hospital da região, ficando internada por
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05 dias, mas vem a falecer em razão dos golpes sofridos. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público
oferece denúncia em face de Bruna e Júlia pela prática do crime do Art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal,
requerendo a prisão preventiva apenas de Júlia, considerando que a mesma já seria reincidente. Em razão do
exposto, pergunta-se:
a)

a conduta do Ministério Público em denunciar Bruna pela suposta prática do crime previsto no artigo 121,

§ 2º, II, do Código Penal está coerente com as regras do Código Penal brasileiro?Justifique e fundamente sua
resposta. (valor 1,0 ponto)

Não está coerente a conduta do membro do Ministério Público. Das teorias da lei penal o Brasil Adotou a
do Resultado, CP, art. 4º. 1ªC: Teoria do Resultado (do Evento ou Efeito). Considera-se praticado no
momento do resultado. 2ªC: TEORIA DA ATIVIDADE. Considera-se praticado no momento da conduta. 3ªC:
Teoria Mista (Ubiquidade ou Eclética). Considera-se praticado no momento da conduta ou do resultado.
Em sendo o caso, na época da AÇÂO de Bruna e Júlia, aquela tinha menos de 18 (dezoito) anos, ao passo
que o CP a considera inimputável, sendo, cabível, portanto, suposto ato infracional e não crime do CP.
b) a conduta do Ministério Público em requerer a prisão preventiva de Júlia em razão de já ser reincidente
fere algum princípio estudado em sala? Justifique e mencione qual princípio. (valor 1,0 ponto)

Não fere o PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO “BIS IN IDEM”, pois esse visa tão somente reconhecer maior
reprovabilidade na conduta daquele que é contumaz violador da lei penal (individualização da pena),

03) Analise os textos que seguem, após, atentamente responda.
Texto 01

Fonte: http://www.fashionbubbles.com/comportamento/desabafo-a-corrupcao-e-as-diferencas-partidarias/

Texto2:
Em São Paulo, a maioria já consumiu CDs e DVs piratas
A maioria dos adultos paulistanos admite já ter consumido CDs e filmes piratas. Segundo o Datafolha, 68% dizem
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ter comprado CDs de música piratas, enquanto 64% afirmam que adquiriram filmes piratas.
O consumo regular de produtos audiovisuais ilegais, no entanto, é afirmado por um número menor da população 44% dizem que costumam comprar álbuns musicais piratas, e 43% se definem como consumidores de DVDs
piratas. ''Esses números, para mim, são um alento'', diz Antonio Borges, diretor-executivo da Associação AntiPirataria Cinema e Música (APCM).

O ''alento'' é que os índices apontados pelo instituto Datafolha ''não fogem muito'', segundo Borges, aos números

de que a associação dispõe, mas são ligeiramente menores. ''O volume de apreensões (de produtos ilegais no
mercado informal) cresceu muito no último ano, mas não esperava que esse número (de consumo de produtos
piratas) começasse a cair. Não sei se é resultado da repressão ou da conscientização'', diz Borges, delegado da
Polícia Federal aposentado.

A APCM foi criada no ano passado, quando os setores de música e cinema decidiram unir esforços no combate à

pirataria, que atinge ambas as indústrias. A MPA (Motion Picture Association), que reúne os maiores estúdios de
cinema norte-americanos, calcula que deixou de ganhar US$ 198 milhões (R$ 322 milhões) no Brasil em 2006,
por causa da pirataria - o que corresponderia a uma perda de 22% do mercado potencial para exploração de
filmes no cinema e em vídeo.

Borges se diz ''surpreso'' com o fato de o consumo de CDs piratas superar o de DVDs no resultado da pesquisa

Datafolha. Segundo ele, nas mais recentes apreensões de produtos piratas feitas pela polícia e acompanhadas
pela APCM, quase 70% dos itens eram DVDs. ''A música hoje está sendo mais pirateada pela internet'', acredita.
O Datafolha também mediu o hábito dos paulistanos de baixar músicas e filmes no computador, mas sem

especificar se os downloads eram legais ou ilegais. A pergunta feita aos entrevistados foi: ''Quando você acessa a
internet, você costuma: baixar músicas? Baixar vídeos ou filmes?''. Os que costumam baixar música são 42%, e
os que têm hábito de baixar filmes e vídeos, 21%. O índice dos que dizem não acessar a internet é de 44%.
Classes A e B

Os 598 entrevistados pelo Datafolha (entre 8/5 e 10/5 passados) têm idade a partir de 16 anos. A margem de erro

da pesquisa é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos. Entre os internautas, a maior
concentração dos que baixam arquivos de música e filmes pertence às classes A e B, têm nível médio de
escolaridade, trabalham, são solteiros e sem filhos.

O jovem com tempo (sem filhos) e dinheiro é o maior consumidor cultural. Os dados indicam que os segmentos

da população que mais consomem produtos piratas pertencem às classes A e B, têm entre 16 e 24 anos e são
economicamente ativos (ou trabalham ou estão procurando emprego).

A concentração de consumidores de pirataria nas classes A e B ''não é novidade'' para a APCM, segundo seu
diretor-geral. Por isso, Borges acredita que a ênfase na repressão ao consumo pirata deve ser maior que o
esforço de conscientização.

''Se a maioria (dos consumidores de produto pirata) é das classes A e B, são pessoas que, teoricamente, têm

mais informações e cultura. Elas deveriam saber que se trata de um crime e que estão prejudicando culturalmente
o Brasil'', diz Borges. Após uma pausa, ele conclui: ''As pessoas sabem, mas, por incrível que pareça, querem
levar vantagem''.

a) Após a leitura dos textos responda: qual crítica o autor da imagem do texto 01 faz? (0,5 ponto)

O aluno deve relacionar o texto escrito (fala do personagem) e o texto não verbal (o cd na mão do homem e a
banca, correlacionados com o texto escrito, imprime a ideia de que é um vendedor de material pirata). A crítica
central gira em torno do fato de ser tão corriqueira a venda pirata, ao passo que o autor da imagem pretende
pirataria.
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brincar com o leitor ao mencionar que está vendendo um programa anti-pirata vendendo-o no contexto de

b) Relacionando os textos com as aulas, qual princípio é utilizado para explicar a aceitação exposta no texto 2?
(1,0 ponto)

Princípio da adequação social: O princípio da adequação social, desenvolvido por Hanz Welzel,
afasta a tipicidade dos comportamentos que são aceitos e considerados adequados ao convívio social.
c) Há alguma forma do hábito costumeiro levar a abolição de algum crime ou contravenção? Explique. (1,0
ponto)

1ª corrente: admite-se o costume abolicionista aplicado nos casos em que a infração penal não mais
contraria o interesse social, o fato deixa de ter interesse pela sociedade. Princípio da adequação social
(Teoria social da Ação, Schimtd).

2ª corrente: NÃO existe costume abolicionista, mas, quando o fato não é mais indesejado pelo meio
social, a lei deixa de ser aplicada, abole-se sua aplicação, a lei será abolida pelo Congresso (LFG).
Para esta corrente, o jogo do bicho permanece contravenção, mas sem aplicação prática. Houve uma
revogação material, mantendo-se a forma.

3ª corrente: NÃO existe costume abolicionista, enquanto não revogada por outra lei, a norma tem plena
eficácia – baseada na LINDB, uma lei só é revogada por outra lei. (PREVALECE)

04) leia e depois marque a ÚNICA alternativa correta correspondente: (1,0 ponto)
Um dia no Carandiru, não ele é só mais um

Ladrão sangue bom tem moral na quebrada

Comendo rango azedo com pneumonia

Mas pro Estado é só um número, mais nada

Aqui tem mano de Osasco, do Jardim D'Abril,

Nove pavilhões, sete mil homens

Parelheiros

Que custam trezentos reais por mês, cada

Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Angela

Avise o IML, chegou o grande dia

Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis

Depende do sim ou não de um só homem

Diário de um detento. Racionais MC´s. disponível em: https://www.letras.mus.br/racionais-mcs/63369/

O trecho acima é um recorte da música “Diário de um Detento”, dos Racionais MC´s, lançada no disco
“sobrevivendo no inferno”. A canção faz menção à tragédia ocorrida no presídio Carandiru, na ocasião vários
reeducandos foram mortos. Assim sendo, observe os trechos destacados na música e marque a alternativa que
corresponde ao princípio violado:

a) PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM
b) PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE

c) PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
d) PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PENA INDIGNA

CADH - Artigo 5º - Direito à integridade pessoal
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•
•

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.

•

2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou
degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido
à DIGNIDADE inerente ao ser humano.

e) PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Formulário de Prova
Disciplina:
SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA - GABARITO
Professor(a): MILENE BRANDÃO

Aluno(a):

GABARITO

GABARITO

Curso de DIREITO
Valor:
7,0
Data: 26/09/18
Turma:
2º 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 0,7) – Apesar de não ser unânime entre os pensadores, a sociologia jurídica é um
ramo da sociologia que se concentra em estudar os fatos sociais jurídicos – normas jurídicas/ decisões em
soluções de conflitos de afetamento público/decisões públicas alocativas de recursos coletivos – na
perspectiva de inserir estes fatos no todo da realidade social.
O Incesto é um Direito Fato? Explique.

Resposta: Não, o Incesto não é um Direito Fato, pois não está previsto em lei.

QUESTÃO 2 (VALOR 0,7) - A rebelião ocorrida na penitência de Cascavel/PR em agosto de 2014
remete ao passado e à história da repressão, especificamente na passagem do período das punições à
vigilância. O estudo mais representativo sobre a história das prisões é Vigiar e Punir de Michel Foucault.
Sobre as prisões atuais, tendo como referência essa obra, é CORRETO afirmar que:
a) A prisão impede a reincidência e permite a correção do delinquente.
b) A função da prisão é retirar os criminosos de circulação e do convívio social, e nada mais.
c) O objetivo principal da prisão é preparar profissionalmente o delinquente para a vida em
sociedade.
d) O controle social na prisão ocorre entre formas externas e internas de intervenção no
comportamento do sujeito desviante.
e) A prisão é uma forma de controle biológico do delinquente para que ele não se reproduza.

OBS.: No modelo de prova 2, a alternativa correta encontra-se na letra “b”.

QUESTÃO 03 (VALOR 0,7) – É uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como
centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos,
nossas definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de
pensarmos a diferença; no plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade etc.
O texto refere-se a que conceito:

Diversidade cultural.
Relativismo cultural.
Preconceito.
Etnocentrismo.
Naturalismo.
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a)
b)
c)
d)
e)

OBS.: No modelo de prova 2, a alternativa correta encontra-se na letra “a”.

QUESTÃO 04 (VALOR 0,7)
Texto 1

No ano de 1990, o filósofo francês Gilles Deleuze criou o conceito de “sociedade do controle”
para explicar a configuração totalitária das sociedades atuais. Na sociedade de controle as pessoas têm a
ilusão de desfrutarem de maior autonomia, pois podem, por exemplo, acessar contas correntes e fazer
compras pela Internet. Mas, por outro lado, seus comportamentos e hábitos de consumo podem ser
conhecidos pelo governo, pelos bancos e grandes empresas. Sem suspeitarem disso, os indivíduos podem
ser controlados à distância, como se cada um fosse dotado de uma “coleira eletrônica”.
Texto 2

Um quarto dos alemães aceitam implantar chip no corpo Pesquisa feita pela Associação Alemã
das Empresas de Informação, Telecomunicação e Novas Mídias (Bitkom) revela que 23% dos moradores
do país topam ter um microchip inserido no próprio corpo, contanto que isso traga benefícios concretos a
eles. O levantamento, realizado com cerca de mil pessoas de várias cidades, foi divulgado na feira de
tecnologia Cebit, que vai até o próximo sábado (7), em Hannover. (Folha Online, 03.03.2010.)

correta.

Com base no conceito de sociedade do controle e na notícia reproduzida, assinale a alternativa

a) Não há correspondência entre os resultados da pesquisa relatada na notícia e o conceito de sociedade
do controle, uma vez que a implantação do chip contaria com a permissão das próprias pessoas.
b) Os resultados da pesquisa atestam a inadequação do conceito proposto pelo filósofo francês para
reflexões sobre as sociedades atuais, pois o conceito está defasado vinte anos em relação à notícia sobre a
pesquisa.
c) Os resultados da pesquisa atestam o grau em que os parâmetros da sociedade de controle foram
internalizados pelos indivíduos.
d) De acordo com o filósofo francês, os acessos informatizados garantem o aumento da autonomia dos
indivíduos.
e) O conceito de sociedade de controle tem sua aplicação restrita a sociedades governadas por ditaduras,
não podendo ser aplicado a reflexões sobre sociedades democráticas.
OBS.: No modelo de prova 2, a alternativa correta encontra-se na letra “a”.
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QUESTÃO 05 (VALOR 0,7) – O ______________, se apresenta ao ensino das Ciências Sociais como
uma via que possibilita no individuo o surgimento de uma vontade primeira do saber, de uma vontade em
se conhecer o novo, em se habituar a ele e assim o entender melhor. Surge como uma ferramenta
essencial para o início da problematização de um fenômeno social a partir das perguntas que suscita em
cada aluno: “Por que isso ocorre?”, “Sempre foi assim?”, “É algo que só existe agora?”. Por exemplo,
frente à questão da violência podemos perguntar: “Houve violência em todas as sociedades?”, “Como era
a violência na Antiguidade?”, “Em outros países, há a violência que vemos no nosso cotidiano?”, “Há um
só tipo de violência?”, “Quais as razões para tais e quais tipos de violência?”, etc. ___________ das
situações, inclusive as que fazem parte da experiência de vida do aluno, é uma condição necessária às
Ciências Sociais. O ___________________ possibilita o início de um movimento capaz de caminhar para
além das interpretações marcadas pelo senso comum. Surge como uma maneira de se começar a
estruturar o objetivo de uma análise sistemática da realidade.
O texto acima refere-se a um conceito que faz parte do “olhar sociológico”. Qual é esse conceito?
Resposta: Estranhamento.

QUESTÃO 06 (VALOR 0,7) – O ___________________ é simplesmente o “rótulo” com que
costumamos classificar certos grupos de pessoas, e é muito mais comum do que possa parecer. É
introduzido no seio da sociedade e se agrega a psique das pessoas por meio de anedotas, frases feitas,
“adágios”, contos populares etc, pois, desde a mais tenra idade, as pessoas são condicionadas a acreditar
que certos grupos de pessoas estão ligados a determinados atributos ou características.
Este condicionamento, ou esta verdadeira lavagem cerebral, ocorre às vezes de forma bastante
despretensiosa quando as pessoas, por exemplo, afirmam convictamente ou em tom de gracejo que “o
negro é malandro”, “o negro só sabe jogar bola e sambar”, “o português é burro”, “o judeu é negociante e
é capaz de vender qualquer coisa”, “o negro quando não erra na entrada, erra na saída”, “as mulheres só
têm jeito para cuidar de crianças, velhos e pessoas doentes”, “as mulheres bonitas são burras”, “as
mulheres não são boas para comandar porque são excessivamente emotivas”, “as mulheres só conseguem
alcançar o topo da carreira seduzindo”, “os bahianos não gostam de trabalhar”, “o carioca é malandro”, “o
brasileiro procura levar vantagem em tudo” etc.
O texto acima trata de qual conceito sociológico? Resposta: Estereótipo.

QUESTÃO 07 (VALOR 0,7) – De acordo com Émile Durkheim (1987), em sua obra intitulada As
regras do método sociológico, os fatos sociais consistem em formas de agir, pensar e sentir exteriores
ao indivíduo, que têm poder de coerção que lhes impõe. Tais fatos não podem se confundir com
fenômenos orgânicos e nem com fenômenos psíquicos, devem ser qualificados de sociais.
O que é coerção social.

Resposta: São formas de repressão, punição e de influência que podem ser materiais ou simbólicos.
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QUESTÃO 08 (VALOR 0,7) – Existem os diferentes modos de afirmar a brasilidade por parte dos povos
do sul do país e do nordeste, mas a busca por se diferenciar tende a ser mais aguda quando envolve
alguém da Bahia e de Pernambuco, do que entre um potiguar Rio Grande do Norte e um carioca. Vistos
de longe os elementos diferenciadores desses subgrupos podem até se assemelhar, mas cada subgrupo irá
se esmerar em produzir e/ou manter a diferença entre aqueles que lhes são mais próximos. Sendo assim, é
preciso considerar X _____________ – isto é, o convívio com diferentes formas de vida cultural – como
um elemento constitutivo e formador das diversas formas de identidade cultural. Um dos princípios
fundamentais dX _____________ é que o homem na sua vertente social tem uma relação de interação e
dependência com o outro. implica que um indivíduo seja capaz de se colocar no lugar do outro, em uma
relação baseada no diálogo e valorização das diferenças existentes.
OBS.: O “X” pode significar “o”, “a” ou “e”.
O texto acima trata de qual conceito? Resposta: Alteridade.

QUESTÃO 09 (VALOR 0,7) - O filósofo Norberto Bobbio também faz a distinção de duas formas de
controle social que ele denomina como ___________ e ________. As formas de controle __________
seriam as intervenções diretas no meio social coibindo os indivíduos que não seguem o padrão social
estabelecido, sujeitos a sanções e punições que garantem o restabelecimento da ordem.
Nestes casos pode-se pensar nas leis e na polícia. O não cumprimento das leis pode levar o
indivíduo a pagar multas ou mesmo ao encarceramento. A polícia, legitimada pelo Estado, tem o poder
simbólico, e se necessário, a força bruta, que garante que as ações dos indivíduos não extrapolem as
normas. Existem ainda outras formas de ____________ que ocorrem no próprio meio social e que geram
determinadas punições sociais, como por exemplo exclusão social, maneiras de se vestir, gostos e etc.
As formas de _____________ , acabam por fazer parte da identidade dos indivíduos, e que
regulam suas ações de acordo com o conjunto de regras estabelecidas pelo grupo ou sociedade.
Esse tipo de controle ocorre a partir do processo de socialização, que se inicia na infância, com a
família e a escola, e que faz com que o próprio indivíduo controle seu comportamento a partir de sua
convicção do que é certo ou errado, normal ou anormal.
Considerando o texto e o autor acima, responda:

a) O controle social formal ocupa-se de intervir no meio social.
b) O controle social interno visa intervir diretamente no meio social.
c) O controle social externo faz parte da consciência do indivíduo.
d) O controle social informal visa intervir diretamente no meio social.
e) O controle social interno ocorre por meio de regras que são interiorizadas.

OBS.: No modelo de prova 2, a alternativa correta encontra-se na letra “b”.

QUESTÃO 10 (VALOR 0,7) - O controle formal é característica, primordial, das autoridades estatais.
Com um processo de institucionalização, para que haja o controle dos comportamentos que transgridam
as normas de conduta daquele Estado, efetuado pelo sistema jurídico.

GABARITO

GABARITO

Já o controle informal é mutável, transitório e espontâneo, característica dos pequenos grupos
sociais. Pode ser caracterizado por reprovar determinados comportamentos e fazer recomendações. É
ferramenta básica de aldeias e tribos, sociedades pequenas e análogas, onde não há necessidade de
formalização das normas através de um sistema para que haja controle e ordem. Nas sociedades modernas
esse tipo de controle também é recorrente e claro, em pequenos grupos como: A família, amigos, colegas
de trabalho etc.
Em relação às possibilidades de controle social formal e informal, assinale a opção correta:

a) A família exerce função de controle social idêntica ao controle jurídico.
b) O poder público é o único titular do controle social.
c) A ação das polícias que extrapola seu rol legal de competência é exemplo de controle social
informal.
d) Todo controle social informal é aceito legalmente.
e) O controle social formal não pode limitar a atuação do controle social informal.

OBS.: No modelo de prova 2, a alternativa correta encontra-se na letra “e”.
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Questões:

QUESTÃO 01 (VALOR 0,7) - Toda sociedade desenvolve mecanismos de controle social com
o objetivo de fazer com que cada indivíduo adote comportamentos esperados. Sobre esse
assunto, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
Resposta: A família, como esfera privada da vida regida por sentimentos e laços de
sangue, participa dos processos de controle social.

QUESTÃO 02 (VALOR 0,7) – O filósofo Norberto Bobbio também faz a distinção de
duas formas de controle social que ele denomina como ___________ e ________. As formas
de controle __________ seriam as intervenções diretas no meio social coibindo os indivíduos
que não seguem o padrão social estabelecido, sujeitos a sanções e punições que garantem o
restabelecimento da ordem.
Nestes casos pode-se pensar nas leis e na polícia. O não cumprimento das leis pode
levar o indivíduo a pagar multas ou mesmo ao encarceramento. A polícia, legitimada pelo
Estado, tem o poder simbólico, e se necessário, a força bruta, que garante que as ações dos
indivíduos não extrapolem as normas. Existem ainda outras formas de ____________ que
ocorrem no próprio meio social e que geram determinadas punições sociais, como por exemplo
exclusão social, maneiras de se vestir, gostos e etc.
As formas de _____________ , acabam por fazer parte da identidade dos indivíduos, e
que regulam suas ações de acordo com o conjunto de regras estabelecidas pelo grupo ou
sociedade.
Esse tipo de controle ocorre a partir do processo de socialização, que se inicia na
infância, com a família e a escola, e que faz com que o próprio indivíduo controle seu
comportamento a partir de sua convicção do que é certo ou errado, normal ou anormal.
Diferencie as formas de controle social de acordo com Norberto Bobbio.

Resposta: O Controle social externo, seriam as intervenções diretas no meio social e
Controle social interno, faz parte da consciência dos indivíduos, regras que são
interiorizadas. Ocorrem a partir de processos de socialização, que inicia-se na infância.
O próprio indivíduo controla seu comportamento, a partir da convicção do que é “certo”
ou “errado”, “normal” ou “anormal”.
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QUESTÃO 3 (VALOR 0,7) - Leia os textos abaixo e responda:

O ____________ pode ser definido como uma “[...] atitude emocionalmente
condicionada que leva a considerar e julgar sociedades culturalmente diversas com critérios
fornecidos pela própria cultura. Assim, compreende-se a tendência para menosprezar ou odiar
culturas cujos padrões se afastam ou divergem dos da cultura do observador que exterioriza a
atitude etnocêntrica. [...] Preconceito racial, nacionalismo, preconceito de classe ou de
profissão, intolerância religiosa são algumas formas de etnocentrismo”. (WILLEMS, E.
Dicionário de Sociologia. Porto Alegre: Globo, 1970. p. 125.)

TEXTO 2

TEXTO 3

O _____________ constitui uma abordagem do fenômeno cultural que propôs a ruptura
com as visões ____________ até então predominantes, as quais hierarquizavam as
manifestações culturais a partir de valores socialmente contextualizados. O valor de uma
cultura dependia da sua avaliação pelos grupos intelectuais das nações consideradas como
mais desenvolvidas. O texto aponta o caráter plural da abordagem do alemão Franz Boaz ao
destacar que ele “ressaltava não haver cultura superior ou inferior”. A perspectiva de relativizar
o contexto no qual a cultura de um povo está inserida é expressa pela afirmativa de que
“deveriam ser considerados os fatores históricos, naturais e linguísticos que influenciavam o
desenvolvimento de cada cultura”.

A abordagem apresentada no texto foi desenvolvida a partir do início do século XX e
originou uma nova perspectiva das ciências sociais em relação ao estudo das culturas.
As lacunas acima são preenchidas com as seguintes palavras e sequência:

Resposta: etnocentrismo/ relativismo / etnocêntricas
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QUESTÃO 04 (VALOR 0,7) – O ___________________ é simplesmente o “rótulo” com que
costumamos classificar certos grupos de pessoas, e é muito mais comum do que possa
parecer. É introduzido no seio da sociedade e se agrega a psique das pessoas por meio de
anedotas, frases feitas, “adágios”, contos populares etc, pois, desde a mais tenra idade, as
pessoas são condicionadas a acreditar que certos grupos de pessoas estão ligados a
determinados atributos ou características.
Este condicionamento, ou esta verdadeira lavagem cerebral, ocorre às vezes de forma
bastante despretensiosa quando as pessoas, por exemplo, afirmam convictamente ou em tom
de gracejo que “o negro é malandro”, “o negro só sabe jogar bola e sambar”, “o português é
burro”, “o judeu é negociante e é capaz de vender qualquer coisa”, “o negro quando não erra
na entrada, erra na saída”, “as mulheres só têm jeito para cuidar de crianças, velhos e pessoas
doentes”, “as mulheres bonitas são burras”, “as mulheres não são boas para comandar porque
são excessivamente emotivas”, “as mulheres só conseguem alcançar o topo da carreira
seduzindo”, “os bahianos não gostam de trabalhar”, “o carioca é malandro”, “o brasileiro
procura levar vantagem em tudo” etc.
O texto acima trata de qual conceito sociológico?
Resposta: Estereótipo

QUESTÃO 05 (VALOR 0,7) - Segundo Foucault, a prisão é uma tecnologia de punição que
foi elaborada na modernidade, quando os mecanismos de poder evoluíram das sociedades
de soberania para as sociedades disciplinares. Sobre o poder disciplinar é correto afirmar
que:
Resposta: se materializa nos corpos dos sujeitos individualizados para extrair-lhes a
força útil, por meio de técnicas disciplinares, tornando em sujeitos dóceis e submissos.

QUESTÃO 06 (VALOR 0,7) – De acordo com Émile Durkheim (1987), em sua obra
intitulada As regras do método sociológico, os fatos sociais consistem em formas de agir,
pensar e sentir exteriores ao indivíduo, que têm poder de coerção que lhes impõe. Tais
fatos não podem se confundir com fenômenos orgânicos e nem com fenômenos psíquicos,
devem ser qualificados de sociais.
O que é coerção social.

Resposta: São formas de repressão, punição e de influência que podem ser materiais ou
simbólicos.
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QUESTÃO 7 (VALOR 0,7) - A rebelião ocorrida na penitência de Cascavel/PR em agosto de
2014 remete ao passado e à história da repressão, especificamente na passagem do período
das punições à vigilância. O estudo mais representativo sobre a história das prisões é Vigiar e
Punir de Michel Foucault. Sobre as prisões atuais, tendo como referência essa obra, é
CORRETO afirmar.
Resposta: O controle social na prisão ocorre entre formas externas e internas de
intervenção no comportamento do sujeito desviante.

QUESTÃO 8 (VALOR 0,7) - É comum ouvirmos no cotidiano da prática pedagógica a
expressão: “Isso é natural”. Esta expressão aponta para a ideia de algo que sempre foi,
é ou será da mesma forma, imutável na relação tempo e espaço. Em consequência, por
exemplo, podemos nos deparar com uma situação assim: “É natural que exista a
desigualdade social, é normal, afinal ela sempre existiu e sempre existirá. O mundo é
assim mesmo”. Dessa forma, os indivíduos manifestam o entendimento de que os
fenômenos sociais são de caráter natural, ou seja, não lhes é sabido que tais
fenômenos são na verdade constituídos socialmente, isto é , historicamente produzidos e
reproduzidos, resultado das relações sociais e m suas mais diversas estruturas.
Ciente de que nossa visão é repleta de prenoções e juízos de valor, a construção de
um olhar sociológico principia com o estranhamento, ao se observar a realidade. Tal
procedimento confronta o conhecimento do senso comum e possibilita a construção do
conhecimento
científico.
Essa reflexão propõe:

Resposta: fazer diferentes leituras do fato social, tomando por base os
conceitos científicos.

QUESTÃO 9 (VALOR 0,7)
Texto 1

No ano de 1990, o filósofo francês Gilles Deleuze criou o conceito de “sociedade do controle”
para explicar a configuração totalitária das sociedades atuais. Na sociedade de controle as
pessoas têm a ilusão de desfrutarem de maior autonomia, pois podem, por exemplo, acessar
contas correntes e fazer compras pela Internet. Mas, por outro lado, seus comportamentos e
hábitos de consumo podem ser conhecidos pelo governo, pelos bancos e grandes empresas.
Sem suspeitarem disso, os indivíduos podem ser controlados à distância, como se cada um
fosse dotado de uma “coleira eletrônica”.

Texto 2
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Um quarto dos alemães aceitam implantar chip no corpo Pesquisa feita pela
Associação Alemã das Empresas de Informação, Telecomunicação e Novas Mídias (Bitkom)
revela que 23% dos moradores do país topam ter um microchip inserido no próprio corpo,
contanto que isso traga benefícios concretos a eles. O levantamento, realizado com cerca de
mil pessoas de várias cidades, foi divulgado na feira de tecnologia Cebit, que vai até o próximo
sábado (7), em Hannover. (Folha Online, 03.03.2010.)
Com base no conceito de sociedade do controle e na notícia reproduzida, assinale a
alternativa correta.

Resposta: Os resultados da pesquisa atestam o grau em que os parâmetros da
sociedade de controle foram internalizados pelos indivíduos.

QUESTÃO 10 (VALOR 0,7) Apesar de não ser unânime entre os pensadores, a sociologia
jurídica é um ramo da sociologia que se concentra em estudar os fatos sociais jurídicos –
normas jurídicas/ decisões em soluções de conflitos de afetamento público/decisões públicas
alocativas de recursos coletivos – na perspectiva de inserir estes fatos no todo da realidade
social.
Qual o objeto de estudo da Sociologia Jurídica?

Resposta: Direito Fato

Formulário de Prova
Disciplina:
SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA - GABARITO
Professor(a): MILENE PEREIRA

Aluno(a):
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Curso de DIREITO
Valor:
7,0
Data: 25/09/18
Turma:
2º C

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 (VALOR 0,7) – O controle formal é característica, primordial, das autoridades estatais.
Com um processo de institucionalização, para que haja o controle dos comportamentos que transgridam
as normas de conduta daquele Estado, efetuado pelo sistema jurídico.
Já o controle informal é mutável, transitório e espontâneo, característica dos pequenos grupos
sociais. Pode ser caracterizado por reprovar determinados comportamentos e fazer recomendações. É
ferramenta básica de aldeias e tribos, sociedades pequenas e análogas, onde não há necessidade de
formalização das normas através de um sistema para que haja controle e ordem. Nas sociedades modernas
esse tipo de controle também é recorrente e claro, em pequenos grupos como: A família, amigos, colegas
de trabalho etc.
Em relação às possibilidades de controle social formal e informal, assinale a opção correta:
a) A família exerce função de controle social idêntica ao controle jurídico.
b) O poder público é o único titular do controle social.
c) A ação das polícias que extrapola seu rol legal de competência é exemplo de controle social
informal.
d) Todo controle social informal é aceito legalmente.
e) O controle social formal não pode limitar a atuação do controle social informal.

QUESTÃO 02 (VALOR 0,7) - A sociedade disciplinar se sustenta num sistema de regras e sanções que é
aplicado aos que desviam da norma. O hospital psiquiátrico e a prisão são partes de um mesmo modelo de
sociedade que formam uma rede institucional que tem como função controlar o tempo e os corpos dos
indivíduos. Pode-se atribuir esse entendimento a:
a)
b)
c)
d)
e)

Emile Durkheim
Gilles Deleuze
Michel Foucault
Norberto Bobbio
Karl Marx
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QUESTÃO 03 (VALOR 0,7) - O filósofo e teórico social Michel Foucault (1926-1984) dedica sua obra
“Vigiar e punir” (1999) para o entendimento das formas de controle social externas e internas. Segundo o
autor, a construção do sujeito dócil, útil e submisso à ordem estabelecida é possível apenas por meio de
processos “disciplinadores”, nos quais o corpo e a mente do sujeito são moldados de acordo com o que se
pede no meio social. Para entender esse fenômeno, Foucault voltou-se para a observação de instituições
disciplinadoras, como a escola e os quartéis, onde os indivíduos que ali permanecem vivem sob o controle
da instituição.
Podemos concluir que, para Foucault, controle social é:

a) a forma de controlar a reprodução biológica de um grupo social.

b) a forma de estabelecer critérios em relação à reprodução humana em países superpopulosos.
c) um conjunto entre formas externas e internas de intervenção no comportamento do sujeito
desviante.
d) um conjunto de regras que limita a interação entre indivíduos de classes e estratos diferentes em
sociedades estamentais.
e) atua apenas o psicológico do indivíduo.

QUESTÃO 04 (VALOR 0,7) – Existem os diferentes modos de afirmar a brasilidade por parte dos
povos do sul do país e do nordeste, mas a busca por se diferenciar tende a ser mais aguda quando envolve
alguém da Bahia e de Pernambuco, do que entre um potiguar Rio Grande do Norte e um carioca. Vistos
de longe os elementos diferenciadores desses subgrupos podem até se assemelhar, mas cada subgrupo irá
se esmerar em produzir e/ou manter a diferença entre aqueles que lhes são mais próximos. Sendo assim, é
preciso considerar X _____________ – isto é, o convívio com diferentes formas de vida cultural – como
um elemento constitutivo e formador das diversas formas de identidade cultural. Um dos princípios
fundamentais dX _____________ é que o homem na sua vertente social tem uma relação de interação e
dependência com o outro. implica que um indivíduo seja capaz de se colocar no lugar do outro, em uma
relação baseada no diálogo e valorização das diferenças existentes.
OBS.: O “X” pode significar “o”, “a” ou “e”.
O texto acima trata de qual conceito?
Resposta: Alteridade.

QUESTÃO 05 (VALOR 0,7) – O ___________________ é simplesmente o “rótulo” com que
costumamos classificar certos grupos de pessoas, e é muito mais comum do que possa parecer. É
introduzido no seio da sociedade e se agrega a psique das pessoas por meio de anedotas, frases feitas,
“adágios”, contos populares etc, pois, desde a mais tenra idade, as pessoas são condicionadas a acreditar
que certos grupos de pessoas estão ligados a determinados atributos ou características.
Este condicionamento, ou esta verdadeira lavagem cerebral, ocorre às vezes de forma bastante
despretensiosa quando as pessoas, por exemplo, afirmam convictamente ou em tom de gracejo que “o
negro é malandro”, “o negro só sabe jogar bola e sambar”, “o português é burro”, “o judeu é negociante e
é capaz de vender qualquer coisa”, “o negro quando não erra na entrada, erra na saída”, “as mulheres só
têm jeito para cuidar de crianças, velhos e pessoas doentes”, “as mulheres bonitas são burras”, “as
mulheres não são boas para comandar porque são excessivamente emotivas”, “as mulheres só conseguem
alcançar o topo da carreira seduzindo”, “os bahianos não gostam de trabalhar”, “o carioca é malandro”, “o
brasileiro procura levar vantagem em tudo” etc.

Resposta: Estereótipo.
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O texto acima trata de qual conceito sociológico?

QUESTÃO 06 (VALOR 0,7) – De acordo com Émile Durkheim (1987), em sua obra intitulada As
regras do método sociológico, os fatos sociais consistem em formas de agir, pensar e sentir exteriores
ao indivíduo, que têm poder de coerção que lhes impõe. Tais fatos não podem se confundir com
fenômenos orgânicos e nem com fenômenos psíquicos, devem ser qualificados de sociais.
O que é coerção social.

Resposta: São formas de punição, repressão e de influência que podem ser materiais ou simbólicas.

QUESTÃO 07 (VALOR 0,7) – O ______________, se apresenta ao ensino das Ciências Sociais como
uma via que possibilita no individuo o surgimento de uma vontade primeira do saber, de uma vontade em
se conhecer o novo, em se habituar a ele e assim o entender melhor. Surge como uma ferramenta
essencial para o início da problematização de um fenômeno social a partir das perguntas que suscita em
cada aluno: “Por que isso ocorre?”, “Sempre foi assim?”, “É algo que só existe agora?”. Por exemplo,
frente à questão da violência podemos perguntar: “Houve violência em todas as sociedades?”, “Como era
a violência na Antiguidade?”, “Em outros países, há a violência que vemos no nosso cotidiano?”, “Há um
só tipo de violência?”, “Quais as razões para tais e quais tipos de violência?”, etc. ___________ das
situações, inclusive as que fazem parte da experiência de vida do aluno, é uma condição necessária às
Ciências Sociais. O ___________________ possibilita o início de um movimento capaz de caminhar para
além das interpretações marcadas pelo senso comum. Surge como uma maneira de se começar a
estruturar o objetivo de uma análise sistemática da realidade.
O texto acima refere-se a um conceito que faz parte do “olhar sociológico”. Qual é esse conceito?

Resposta: Estranhamento.

QUESTÃO 08 (VALOR 0,7) - O filósofo Norberto Bobbio também faz a distinção de duas formas de
controle social que ele denomina como ___________ e ________. As formas de controle __________
seriam as intervenções diretas no meio social coibindo os indivíduos que não seguem o padrão social
estabelecido, sujeitos a sanções e punições que garantem o restabelecimento da ordem.
Nestes casos pode-se pensar nas leis e na polícia. O não cumprimento das leis pode levar o
indivíduo a pagar multas ou mesmo ao encarceramento. A polícia, legitimada pelo Estado, tem o poder
simbólico, e se necessário, a força bruta, que garante que as ações dos indivíduos não extrapolem as
normas. Existem ainda outras formas de ____________ que ocorrem no próprio meio social e que geram
determinadas punições sociais, como por exemplo exclusão social, maneiras de se vestir, gostos e etc.
As formas de _____________ , acabam por fazer parte da identidade dos indivíduos, e que
regulam suas ações de acordo com o conjunto de regras estabelecidas pelo grupo ou sociedade.
Esse tipo de controle ocorre a partir do processo de socialização, que se inicia na infância, com a
família e a escola, e que faz com que o próprio indivíduo controle seu comportamento a partir de sua
convicção do que é certo ou errado, normal ou anormal.
Considerando o texto e o autor acima, responda:

a) O controle social formal ocupa-se de intervir no meio social.
b) O controle social interno ocorre por meio de regras que são interiorizadas.
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c) O controle social externo faz parte da consciência do indivíduo.
d) O controle social informal visa intervir diretamente no meio social.
e) O controle social interno visa intervir diretamente no meio social.

QUESTÃO 09 (VALOR 0,7) - É uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como
centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos,
nossas definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de
pensarmos a diferença; no plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade etc.

a)
b)
c)
d)
e)

O texto refere-se a que conceito:
Etnocentrismo.
Diversidade cultural.
Relativismo cultural.
Preconceito.
Naturalismo.

QUESTÃO 10 (VALOR 0,7) Apesar de não ser unânime entre os pensadores, a sociologia jurídica é um
ramo da sociologia que se concentra em estudar os fatos sociais jurídicos – normas jurídicas/ decisões em
soluções de conflitos de afetamento público/decisões públicas alocativas de recursos coletivos – na
perspectiva de inserir estes fatos no todo da realidade social.
Qual o objeto de estudo da Sociologia Jurídica?

Resposta: Direito Fato.

Formulário de Prova
Disciplina:
DIREITO CIVIL II - GABARITO
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Aluno(a):
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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): Maria Alcina foi contratada para prestar serviços de animação em uma festa
infantil. No dia da festa, foi sequestrada, ficando impossibilitada de cumprir a obrigação. A contratante
Jucélia Genoveva buscou as vias judiciais pleiteando danos materiais e morais, alegando que os
convidados ficaram frustrados e ela própria, dona da festa, ficou envergonhada. Há chances de a ação
movida por Jucélia ser procedente com base no que foi estudado em sala de aula?
a) Explique sua resposta apresentando a solução para o caso bem como o seu fundamento legal. (1,0
ponto)
De acordo com a primeira parte do art. 248 do Código Civil, não há chances de a ação movida por Jucélia
ser exitosa, já que a prestação do fato se tornou impossível sem culpa da devedora. Sendo assim, a única
solução possível é esta: resolve-se a obrigação.
b) No caso em questão, que tipo de obrigação foi violada? (0,5 ponto)
Foi violada uma obrigação de fazer.

Questão 02 (1,0 ponto): Dona Eufrásia firmou com Seu Juvêncio a obrigação de entregar os dois cavalos
que estavam em sua fazenda “Paraíso” ao final do mês de agosto. Para tanto, Seu Juvêncio adiantou a
quantia de R$100.000,00 (cem mil reais). Ocorre que, antes do termo fixado, uma chuva torrencial destruiu
grande parte da cerca e os dois cavalos fugiram. Nesse caso, como fica a obrigação entre Dona Eufrásia e
Seu Juvêncio? Justifique com base na lei civil.
Como houve impossibilidade da prestação sem culpa do devedor (a coisa se perdeu) e a impossibilidade
se deu antes da tradição, resolve-se a obrigação, isso de acordo com a primeira parte do art. 234 do
Código Civil.
Questão 03 (1,0 ponto): Zulmira deve a Febronilda um caminhão da marca X, chassi Y, placa W. Antes de
entregar o bem, Zulmira, que estava na direção do veículo, ultrapassou outro carro em faixa contínua,
vindo a causar um acidente de trânsito. O caminhão sofreu avarias, mas não se tornou inutilizável. Nesse
caso, Febronilda tem que direitos? Justifique com base na lei civil.
Por se tratar de obrigação de dar coisa certa em que houve deterioração do objeto por culpa da devedora,
segundo o artigo 236 do Código Civil, Febronilda tem os seguintes direitos:
a) exigir o equivalente, com direito a reclamar indenização das perdas e danos; OU
b) aceitar o caminhão avariado, com direito a reclamar indenização das perdas e danos.
Questão 04 (1,5 ponto): Renato, maior e capaz, efetuou verbalmente, no dia 17/06/2018, na cidade de João
Pessoa, a compra de uma motocicleta usada por R$ 19.000,00, de Juarez, maior e capaz. Como Renato não
tinha o dinheiro disponível para cumprir com sua obrigação e, visando solucionar este problema, ofereceu
a Juarez um jet-ski, de valor equivalente como pagamento.
Com base em tal situação, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal
pertinente ao caso, responda aos itens a seguir.
a) É possível que o pagamento seja efetuado pelo meio sugerido por Renato? Explique sua resposta,
apresentando uma justificativa plausível. (1,0 ponto)
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Sim, é possível que o pagamento seja efetuado dessa forma, já que, de acordo com o Código Civil, “o
credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, ou seja, o
credor não é obrigado, agora, se o próprio credor aceitar, não há problema algum.
b) De acordo com o estudado em sala de aula, apresente o fundamento legal em função da resposta dada
na questão anterior. (0,5 ponto)
O fundamento legal da resposta dada no item a) desta questão encontra-se no art. 313 do Código Civil.
Questão 05 (1,0 ponto): Analise as seguintes situações hipotéticas, que versam sobre as modalidades das
obrigações, de acordo com o Código Civil brasileiro:
I. Paulo adquiriu um determinado veículo de propriedade de Pedro pagando pelo mesmo a quantia de R$
30.000,00. Antes de entregar o bem a Paulo, Pedro é vítima de roubo e o veículo objeto da transação acaba
sendo subtraído pelos meliantes. Neste caso, o negócio está resolvido para ambas as partes, cabendo a Pedro
apenas devolver a Paulo o dinheiro desembolsado, mais perdas e danos.
II. Mikely deverá entregar para Janaína um lote de roupas femininas diversas. Antes da entrega, o veículo de
propriedade de Mikely, utilizado para o transporte das roupas, é incendiado por vândalos e 70% da mercadoria é
deteriorada. Neste caso, Janaína poderá resolver a obrigação ou, então, aceitar a coisa, abatido de seu preço o
valor que perdeu.
III. Uma indústria de alimentos adquire parte da próxima safra de arroz de Antônio, um determinado produtor do
interior do Estado de São Paulo. Na data pactuada o produto não é entregue em razão da frustração da safra em
decorrência de alterações climáticas da região. Neste caso, Antônio, por se tratar de obrigação de entrega de
coisa incerta, não poderá alegar perda ou deterioração da coisa, devendo restituir o valor recebido à empresa
adquirente.
IV. Paula contratou o empreiteiro Romeu para executar serviços de hidráulica, elétrica e colocação de forro de
gesso em seu novo apartamento, pagando a quantia de R$10.000,00. Após quinze dias do início da obra, Romeu
a abandona imotivadamente, causando um grande atraso em sua finalização. Paula poderá, então, mandar
executar o serviço por outro empreiteiro, à custa de Romeu, e exigir o pagamento deste de indenização das
perdas e danos que provocou.
Está CORRETO o que se afirma APENAS em:
(a) I, II e III.
(b) I e IV.
(c) I, III e IV.
(d) II, III e IV.
(e) I e II.

Questão 06 (1,0 ponto): Severino da Cruz procurou a Seguradora Protege Tudo e celebrou com ela um
seguro residencial. Uma das coberturas garantidas pelo seguro diz respeito a incêndio. Uma vez vigente o
seguro, ocorre que Severino precisou viajar, deixando a chave de seu apartamento com Josivaldo
Pedregulho Fumaça. Em virtude de uma desavença ocorrida no passado, Josivaldo aproveitou-se da
ocasião e ateou fogo no apartamento de Severino, o que resultou em perda total do imóvel. Apesar de não
haver solidariedade entre Josivaldo e a Seguradora, ambos encontram-se unidos pelo mesmo fato. Em
função do exposto, temos uma obrigação:
(a) Solidária.
(b) Indivisível.
(c) Com eficácia real.
(d) Alternativa.
(e) “In solidum”.
Questão 07 (1,0 ponto): Elizíus Robêirus celebrou um contrato por meio do qual estipulou-se solidariedade
entre as partes contratantes. Do contrato, ficou explícito que Elízius seria o credor, tendo como devedores
solidários Páulus, Húgus e Márcus, cada um devedor da quantia de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais). Com
o vencimento do prazo estipulado no contrato para o adimplemento da obrigação, e percebendo que
Húgus se encontrava em extrema dificuldade financeira, e que Márcus estava enfrentando um difícil e
delicado processo de divórcio, acompanhado por uma ação de alimentos em seu desfavor, Elízius tomou a
seguinte decisão: perdoou Húgus da dívida e renunciou a solidariedade em relação a Márcus. Em face do
exposto, pode-se afirmar que Elizíus poderá cobrar em relação a Márcus:
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(a) R$150.000,00
(b) R$130.000,00.
(c) R$100.000,00.
(d) R$50.000,00.
(e) R$80.000,00.

“De pouco valerá falar ao menino em reverência, justiça, probidade, veracidade, se essas leis se não
praticarem diante dele: é unicamente por atos que lhas ensinaremos a conhecer.”
(Rui Barbosa)
Boa avaliação!
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Questão 1) Vale 2 pontos

Fonte: Jota A

Questões:

Na charge acima, o autor Jota A destaca um dos grandes problemas do Estado do Rio de Janeiro: a
violência. A partir desse fato, recentemente foi aprovada uma intervenção federal no supracitado
estado-membro da federação, tendo como objeto uma área específica, qual seja, a segurança pública.
A respeito da temática da intervenção federal, explique quais são os princípios que deverão ser
observados, a fim de que essa medida excepcional se justifique. Em seguida, fundamente a sua
resposta, relacionando-a com a charge acima.

Resposta: O aluno deverá discorrer sobre os princípios da excepcionalidade, da
taxatividade, da temporalidade e da proporcionalidade (adequação, necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito), analisando-os criticamente em face da charge,
que por oportuno, retrata o problema da segurança pública no estado do Rio de Janeiro,
temática essa que foi utilizada para a decretação da intervenção federal no mencionado
estado da federação.
Questão 2) Vale 1 ponto

Em determinadas ocasiões, problemas econômicos, bélicos, políticos, sociais, entre outros, podem
gerar crises capazes de causar a ruptura do equilíbrio institucional de um Estado. Para contornar essas
situações de crise, surge a necessidade de se “constitucionalizar circunstâncias excepcionais”, que

visarão, justamente, promover a defesa do Estado e de suas instituições, preservando o sistema
jurídico-constitucional e garantindo as liberdades e garantias individuais.
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Um dos instrumentos do denominado “Direito Constitucional das Crises” é o Estado de Defesa. A
respeito desse instituto, marque a alternativa correta:

a) Para que seja possível a decretação do Estado de Defesa, a Constituição Federal de 1988 exige
a ocorrência cumulativa de dois pressupostos materiais, que são: grave e iminente instabilidade
institucional, bem como calamidade de grandes proporções na natureza.

b) Um dos pressupostos formais para a decretação do Estado de Defesa corresponde à prévia
manifestação do Conselho da República e do Conselho da Defesa. Os pareceres desses dois
Conselhos são vinculativos, ou seja, o Presidente da República deverá acatá-los, a fim de
decretar ou não o Estado de Defesa.

c) No caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, a
decretação do Estado de Defesa durará o tempo que durar a guerra ou a agressão armada
estrangeira.

d) Em que pese a importância da prévia manifestação dos Conselhos da República e da
Defesa para a decretação do Estado de Defesa, tratam-se de órgãos meramente
consultivos, sendo a opinião de ambos não vinculante para o Presidente da República.

e) Em relação às medidas coercitivas que podem ser adotadas no Estado de Defesa, permite-se
restrições ao direito de reunião, exceto quando exercido no seio das associações.

Questão 3) Vale 1 ponto

O Estado de Sítio consiste na adoção de medidas temporárias em situações de extrema gravidade
ocasionadas por comoção de grave repercussão nacional, conflito armado com Estado estrangeiro ou,
ainda, quando as medidas tomadas durante o estado de defesa não se mostrarem adequadas e
suficientes.

A respeito das formas de controle do Estado de Sítio, marque a alternativa correta:
a) Como formas de controle político do Estado de Sítio, podemos afirmar que somente existem os
controles prévio e posterior, não havendo meios para realizar o acompanhamento das medidas
adotadas, enquanto elas são praticadas.

b) O controle prévio de ordem política consiste em uma autorização, que pode ser concedida
ou não pelo Poder Legislativo, a fim de que o Estado de Sítio seja decretado.

c) Eventuais excessos cometidos pelos executores ou agentes responsáveis por colocar em prática
as medidas do Estado de Sítio não poderão ser punidos posteriormente.

d) O controle jurisdicional sobre as medidas decretadas no Estado de Sítio somente poderá ser
realizado após retomado o equilíbrio institucional. Em outras palavras, apenas depois de
cessado o Estado de Sítio.

e) Apenas o Poder Legislativo realiza o controle sobre a decretação do Estado de Sítio, excluindo-

Questão 4) Vale 1 ponto
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se, portanto, qualquer atuação do Poder Judiciário.

O Sistema de Governo, a Forma de Estado e a Forma de Governo adotados pelo Brasil são:
a) República, Federação e Presidencialismo.
b) Presidencialismo, República e Federação.

c) Federação, República e Presidencialismo.
d) Federação, Presidencialismo e República.

e) Presidencialismo, Federação e República.

Questão 5) Vale 1 ponto

Daenerys Targaryen, candidata a Presidente da República, e Jon Snow, seu vice-presidente, venceram
as eleições presidenciais. Na data marcada para a posse, tanto Daenerys quanto Jon Snow não
compareceram à solenidade. Passados 10 dias, não justificaram o motivo do não comparecimento.
Tendo em vista o caso acima, quais serão as consequências? Justifique a sua resposta, informando
eventual dispositivo constitucional importante a solução da questão.

Resposta: Nos termos do art. 78, parágrafo único, da Constituição, caso o Presidente da
República e o Vice-Presidente não comparecerem dentro de 10 dias da data fixada para
posse, sem motivo de força maior, será declarada a vacância dos dois cargos
(Presidente e Vice). Portanto, nesse caso, deverão ser realizadas novas eleições diretas.
Questão 6) Vale 2 pontos

Veja o seguinte trecho do artigo “Separação de poderes: de doutrina liberal a princípio constitucional”,
do autor Fabrício Juliano Mendes Medeiros:

A doutrina da separação de Poderes, erigida à condição de princípio
constitucional no Estado liberal, representou uma bem-sucedida fórmula para
controlar e coibir eventuais abusos de poder. Inspirado em John Locke,
Montesquieu (1995) sistematizou a Teoria da Separação de Poderes, cuja
essência revela não exatamente uma “separação” absoluta entre os três
Poderes, mas um instrumento de equilíbrio e mútuo controle a presidir o
relacionamento entre os Poderes. Logo, numa época em que o fantasma do
absolutismo monárquico ainda rondava a grande maioria dos Estados europeus,
o Princípio da separação de Poderes proporcionou a tão desejada inação
estatal, a qual, a seu turno, assegurava o pleno gozo dos direitos fundamentais
de liberdade (2008, p. 204).

A partir dos seus conhecimentos sobre a Separação de Poderes, informe qual foi o grande mérito desse
resposta com o trecho citado acima.
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princípio, sobretudo com a formulação das funções desempenhadas pelos Poderes. Relacione a sua

Resposta: Interpretando o trecho acima, o aluno deverá destacar que o grande mérito do
princípio da Separação de Poderes foi evitar a concentração do poder, preservando-se,
num primeiro momento, o direito de liberdade das pessoas. Nesse sentido, surge a
construção dos Poderes, no Brasil, os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo. O
primeiro exercendo a função típica de legislar, o segundo a função típica de julgar e o
terceiro a função típica de administrar. Contudo, como os poderes não estão separados
de maneira estanque, havendo, na realidade, uma harmonia entre eles, também há o
reconhecimento do exercício de funções atípicas. Portanto, o Poder Legislativo também
exerce as funções administrativa e jurisdicional, quando, por exemplo, respectivamente,
realiza um concurso público para preenchimento de cargos e quando o Senado julga o
Presidente da República pela prática do crime de responsabilidade. O Poder Judiciário
também realiza as funções administrativa e legislativa atipicamente, quando,
respectivamente, realiza uma licitação e quando elabora os regimentos dos seus
próprios tribunais. O Poder Executivo também realiza a função legislativa de maneira
atípica, quando, por exemplo, o Presidente da República edita medidas provisórias. Por
fim, vale o registro de que a maioria da doutrina entende que o Poder Executivo não
realiza a função jurisdicional de maneira atípica.
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Questão 01 (valor:1,0 ponto)

Questões:

Ana é inimiga de longa data de Tássia. Certa feita, passeando pelo Parque do Ibirapuera em São
Paulo, Ana avista Tássia distraída e feliz conversando com um amigo. Sem titubear, Ana enche as
duas mãos de pedras para acertar em Tássia e por uma infelicidade atinge o indigitado amigo
igualmente. Segundo o C.P., quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente,
em vez de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, ele deve responder como
se tivesse praticado o crime contra aquela. No caso de ser, também, atingida a pessoa que o agente
pretendia ofender, aplica-se a regra do:
a) Concurso material.
b) Concurso formal. (CORRETA)
c) Crime continuado.
d) Crime habitual.

Questão 02 (valor: 0,5 ponto)

Joaquim entra em um bar e pratica roubo contra 10 (dez) pessoas que ali estavam presentes em 02
(dois) grupos distintos de amigos, subtraindo para si objetos de valor a elas pertencentes. Nesta
hipótese, Joaquim praticou:
a) Os crimes (dez crimes de roubo) em concurso material.
b) Um único crime de roubo. (CORRETA)
c) Os crimes (dez crimes de roubo) em concurso formal.
d) Os crimes (dez crimes de roubo) em continuidade delitiva;
e) Dois crimes de roubo em concurso material.

Questão 03 (valor 0,5 ponto)

Um sujeito arremessou uma granada contra cinco pessoas, ocasionando-lhes a morte. Neste caso,
ocorreu:
a) Concurso formal de crimes. (CORRETA)
b) Crime de perigo concreto.
c) Concurso material de crimes.
d) Crimes continuados.
e) Crime plurissubjetivo

Questão 04 (valor 0,5 ponto)
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Carlinhos, maior, capaz, na saída de um estádio de futebol, tendo encontrado diversos desafetos
embarcados em um veículo de transporte regular, aproveitou-se da oportunidade e lançou uma
única bomba incendiária contra o automóvel, causando graves lesões em diversas vítimas e a morte
de uma delas.
Nesse caso, Carlinhos será apenado com base:
a) No concurso formal imperfeito ou impróprio. (CORRETA)
b) No concurso formal perfeito.
c) No concurso material.
d) No crime continuado.
Questão 05 (valor 01 ponto)

Paulo estava dirigindo seu carro quando perdeu o controle da direção e subiu na calçada,
atropelando dois pedestres que estavam parados em um ponto de ônibus. Nesse contexto, levandose em consideração o concurso de crimes, assinale a opção correta que contempla a espécie em
análise:
a) Concurso material.
b) Concurso formal próprio ou perfeito. (CORRETA)
c) Concurso formal impróprio ou imperfeito.
d) Crime continuado.

Questão 06 (valor 1,5 ponto)

Ao estudarmos as consequências jurídicas do delito, aprendemos que a origem da pena está ligada à
necessidade de reprimir condutas criminosas e prevenir reações de caráter vingativo. Atualmente, a
pena é uma forma do Estado aplicar a norma ao caso concreto, tendo em vista que o agente
praticou uma conduta típica, ilícita e culpável.
Com relação à finalidade das sanções penais e às teorias estudadas, cite e explique qual a teoria
adotada pelo Código Penal, que é por sinal a que predomina na atualidade e diga também pelo
menos 03 (três) consequências da punição.
O CÓDIGO PENAL ADOTOU A TEORIA MISTA, UNIFICADORA OU ECLÉTICA, A QUAL
PREDOMINA NA ATUALIDADE E É RESULTADO DA COMBINAÇÃO DAS DUAS TEORIA
ANTERIORES, QUAIS SEJAM, A ABSOLUTA OU RETRIBUTIVA, A RELATIVA OU
PREVENTIVA. PELA TEORIA MISTA A PENA É A RETRIBUIÇÃO AO CONDENADO PELA
PRÁTICA DE UM DELITO E UMA FORMA DE PREVINIR DEMAIS CONDUTAS ILÍCITAS,
ADEMAIS, ELA REEDUCA, INTIMIDA E PREVINE DE FORMA GERAL E ESPECIAL. QUANTO
ÀS CONSEQUÊNCIAS DA PUNIÇÃO AS MAIS IMPORTANTES SERIAM EVITAR A VINGANÇA,
EFETIVAR AS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA, PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA A
HARMÔNICA INTEGRAÇÃO SOCIAL DO CONDENADO, ASSEGURAR CONDIÇÕES DE MANTER
A INTEGRIDADE E DIGNIDADE, PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE TRABALHO, ESTUDO E
APRENDIZADO DE UM OFÍCIO E REINTEGRAÇÃO À SOCIEDADE (RESSOCIALIZAÇÃO)

Questão 07 (valor 1,0 pontos)

O Princípio da Insignificância ou da Bagatela é amplamente aceito pela doutrina e pela
jurisprudência em matéria penal. A aplicabilidade do princípio em comento possibilita ao agente que
cometeu o fato típico, ilícito e culpável, uma aplicação mais justa, de um direito penal mínimo.
O Supremo Tribunal Federal adotou alguns critérios para a aplicação do Princípio da Insignificância.

De acordo com seus estudos, com a realização do trabalho extra classe e a apresentação em sala,
elenque quais são os requisitos autorizadores da aplicação do Princípio da Insignificância e cite ao
menos um exemplo.

Questão 08 (valor 0,5 ponto)
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Requisitos- mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica.
Exemplo - artigo 28 da Lei de Tóxicos. Criminaliza o uso, porém o agente será submetido a
tratamento via frequência a palestras para dependentes químicos e prestação de serviço à
comunidade ou pagamento pecuniário.

Infelizmente, nossa história brasileira, está repleta de exemplos que temos vergonha de nos
lembrar. Um destes casos foi a forma como foi o mártir da Inconfidência Mineira foi penalizado, pois
sua sentença, além de condená-lo a pena de morte seguida de esquartejamento declarou infame
filhos e netos, sua casa foi queimada e sobre o chão se jogou sal para que nada mais ali nascesse,
outrossim, seus filhos e netos foram declarados infames. Vimos e estudamos que vários princípios
gerais regem a pena. Explique e cite qual o princípio geral foi violado no caso em tela.
NO CASO EM TELA FOI VIOLADO O PRINCÍPIO DA PERSONALIDADE, QUE NADA MAIS É O
CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA PENA. NINGUÉM SERÁ APENADO POR UM CRIME QUE NÃO
HAJA COMETIDO OU AO MENOS PARTICIPADO NA SUA EXECUÇÃO, LOGO, OS FILHOS E
NETOS DE TIRADENTES NÃO DEVERIAM TER SIDO PUNIDOS.

Questão 09 (valor 1,0 ponto)

Um dos direitos do preso é o direito ao trabalho, segundo a Lei de Execução Penal. Responda a cada
quantos dias de trabalho se há remição da pena. Responda também se em havendo essa remissão
haverá o cômputo para requer outros benefícios e quais seriam. Se houver cite ao menos 03 (três)
benefícios.
PARA CADA 03 (TRÊS) DIAS DE TRABALHO SERÁ COMPUTADO UM DIA NA PENA, LOGO, HÁ
SIM DIREITO À REMISSÃO DA PENA. EM HAVENDO ESSA REMIÇÃO O PRESO PODE POR
EXEMPLO REQUER LIVRAMENTO CONDICIONAL, PROGRESSÃODE REGIME, GRAÇA,
INDULTO, SAÍDA TEMPORÁRIA, DENTE OUTROS.

Questão 10 (valor 0,5 ponto)

De acordo com a Constituição Federal, o Código Penal e entendimentos firmados pelos tribunais
superiores sobre a aplicação e execução da pena responda se é possível que apenas a opinião
pessoal julgador sobre a gravidade em abstrato do crime praticado é fundamento suficiente para
aplicação de regime mais severo do que o quantum da pena limite. Justifique sua resposta.
NÃO É POSSIVEL NÃO. PRIMEIRO PORQUE A PRÓPRIA CARTA MAGNA FALA EM SEU
ARTIGO 93 QUE AS DECISÕES JUDICIAIS TÊM QUE SER MOTIVADAS, SEGUNDO PORQUE O
CÓDIGO PENAL EM SEU ARTIGO 59 FALA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE
ORDENAM AO JUIZ QUE ANALISE E FUNDAMENTE A CONDUTA DO AGENTE PARA A
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, TERCEIRO PORQUE APENAS NA ANTIGUIDADE O JUIZ
USAVA DE SUA ARBITRARIEDADE PARA O QUE SERIA JUSTO OU NÃO.
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Questões:

IMPORTANTE: A prova é individual. A interpretação das questões constitui objeto da presente avaliação e,
ainda, a fundamentação, a consistência, o raciocínio lógico e a correção gramatical.

Questão 1 (1,0 ponto)

Em conformidade com a teoria da ciência econômica — além do conteúdo ministrado em sala de aula — referemse a conceitos econômicos levados em consideração no processo de tomada de decisões individuais:
I – O trade-off entendido como termo que define uma situação de escolha conflitante, ou seja, quando uma ação
econômica, visando à resolução de determinado problema acarreta, inevitavelmente, outros problemas.
II – O custo de oportunidade é aquilo que o agente econômico deve ter de recompensa para abrir mão de algum
consumo.

III – A mudança marginal que é um pequeno ajuste incremental em um plano de ação não revestido de
racionalidade econômica.

IV – o incentivo que é algo que induz os indivíduos a agir em decorrência de uma perspectiva de uma punição ou
recompensa.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II, III e IV.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e IV, apenas.
e) III e IV, apenas.

Questão 2 (0,5 ponto)

O artigo 170 da Constituição Federal de 1988 prescreve que o Governo Federal poderá, mediante instrumentos de
política macroeconômica, intervir na economia. Essa intervenção ocorre em muitas situações para que seja
possível atingir objetivos macroeconômicos. Dessa forma, em relação a esses instrumentos entende-se que:

a) uma política monetária expansionista irá vender títulos por meio do instrumento open market.
b) o aumento da tributação é uma das características marcantes de uma política fiscal expansionista.
monetária expansionista.
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c) a queda na taxa do recolhimento compulsório (reservas obrigatórias) caracteriza uma política
d) o estímulo ao aumento das exportações ocorre quando a taxa de câmbio está fixa e valorizada.

Questão 3 (0,5 ponto)

A Economia apresenta como objeto de estudo a ação humana, verificando as escolhas que os indivíduos fazem,
considerando que os meios ou recursos de que dispõem nunca serão suficientes para satisfazerem todos os fins.
Tal afirmação expõe dois aspectos fundamentais e introdutórios ao estudo da Economia. São eles
a) trade-off e escolha.
b) escassez e valor.
c) escolha e escassez.
d) preço e escassez.
e) valor e preço.

Questão 4 (0,5 ponto)

Sempre que se reúnem para lamuriar, os empresários falam do Custo Brasil, no preço que pagam para fazer
negócios num país com regras obsoletas e vícios incrustados. O atraso brasileiro é quase sempre atribuído a
alguma forma de corporativismo anacrônico ou privilégio renitente que quase sempre têm a ver com o trabalho
superprotegido, com leis sociais ultrapassadas e com outras bondades inócuas, coisas do populismo
irresponsável, que nos impedem de ser modernos e competitivos. Raramente falam no que o capitalismo
subsidiado custa ao Brasil.

O escândalo causado pela revelação do que os grandes bancos deixam de pagar em impostos não devia ser tão
grande, é só uma amostra da subtributação, pela fraude ou pelo favor, que há anos sustenta nosso empresariado
chorão, e não apenas na área financeira. A construção simultânea da oitava economia e de uma das sociedades
mais miseráveis do mundo foi feita assim, não apenas pela sonegação privada e a exploração de brechas técnicas
no sistema tributário — que, afinal, é lamentável, mas mostra engenhosidade e iniciativa empresarial — mas pelo
favor público, pela auto-sonegação patrocinada por um Estado vassalo do dinheiro, cúmplice histórico da pilhagem
do Brasil pela sua própria elite.

O Custo Brasil dos lamentos empresariais existe, como existem empresários responsáveis que pelo menos
reconhecem a pilhagem, mas muito mais lamentável e atrasado é o Desperdício Brasil, o progresso e o produto de
uma minoria que nunca são distribuídos, que não chegam à maioria de forma alguma, que não afetam a miséria à
sua volta por nenhum canal, muito menos pela via óbvia da tributação. Dizem que com o que não é pago de
imposto justo no Brasil daria para construir outro Brasil. Não é verdade. Daria para construir dois outros Brasis. E
ainda sobrava um pouco para ajudar a Argentina, coitada.

Desperdício Brasil – Luis Fernando Veríssimo

O principal prejuízo trazido pelo Custo Brasil, segundo o primeiro parágrafo do texto, que retrata a opinião do

a) o corporativismo anacrônico.
b) o privilégio renitente.
c) o trabalho superprotegido.
d) o populismo irresponsável.
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empresariado é:

e) a falta de modernidade e competitividade.

Questão 5 (0,5 ponto)

A Curva de Phillips expressa o conflito existente no curto prazo entre dois objetivos de política econômica. São
eles:

a) aumento da taxa de crescimento econômico e distribuição mais equitativa da renda nacional.
b) diminuição do déficit público e redução da carga tributária.

c) diminuição da taxa de inflação e aumento da taxa de emprego.
d) redução das disparidades regionais de renda e aumento da taxa de crescimento da economia.
e) superávit no balanço de transações correntes e estabilidade da taxa de câmbio.

Questão 6 (0,5 ponto)
A valorização da taxa de câmbio, no Brasil,

a) favorece a entrada de capitais externos.
b) eleva os termos de troca.
c) torna as importações mais baratas.
d) diminui a dívida externa em dólar.

e) é neutra em relação à taxa de inflação.

Questão 7 (0,5 ponto)

A respeito dos instrumentos disponíveis ao governo para a execução das políticas macroeconômicas, assinale a
alternativa que apresenta um instrumental para a realização de uma política fiscal contracionista.
a) Aumento da taxa de compulsórios.
b) Diminuição da emissão de moeda.
c) Aumento da alíquota dos tributos.
d) Expansão dos gastos públicos.

e) Operações de mercado aberto (open market).

Questão 8 (2,0 pontos)
De acordo com o conteúdo ministrado em sala de aula, além da leitura de textos complementares previamente
indústria

de

transformação,

considerando

desenvolvimento e gestão de pessoas.

GABARITO

GABARITO

disponibilizados, discorra sobre os impactos da conjunção entre Custo Brasil e sobrevalorização cambial na
elementos

como

máquinas

e

equipamentos,

pesquisa

e

O alinhamento de uma sobrevalorização da moeda e o Custo Brasil ocasiona um aumento nas
importações, decréscimo nas vendas internas e exportações, com consequente diminuição nas margens
de lucros das empresas. A queda nas expectativas e a redução dos recursos em caixa vão repercutir
negativamente em investimentos produtivos (máquinas e equipamentos), inovação (pesquisa e
desenvolvimento) e capacitação do quadro de colaboradores (gestão de pessoas).
Questão 9 (2,0 pontos)

De acordo com o conteúdo ministrado em sala de aula, além da leitura do material disponibilizado previamente,
descreva, de forma objetiva, acerca dos impactos da implementação de uma política fiscal expansionista e seus
reflexos nos níveis da taxa de desemprego, da renda e do consumo das famílias.
Conceituando-se a política fiscal expansionista como um instrumento utilizado pelo governo para
aumentar os gastos públicos, ou reduzir os tributos cobrados da população em geral — ou as duas
medidas combinadas — tal prática irá gerar, em um primeiro momento, um aumento na produção
industrial do país e aumento na geração de empregos. Com alíquotas de impostos mais baixas, a
tendência é um aumento na renda das famílias, em decorrência de um desafogo no orçamento familiar,
com consequente acréscimo nos níveis de consumo.
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Questões:

01 – Lucas Paulino Doces de Leite Ltda celebrou contrato de compra e venda de 1.000 litros de leite com a
fornecedora Aline Lacticínios Ltda. No referido contrato ficou estabelecido que a empresa de doce de leites
adimpliria a obrigação em 02 etapas distintas: 50% do preço seria pago no ato de assinatura do contrato e o
remanescente no dia 15 de setembro de 2018, ocasião que a indústria de lacticínios faria a entrega dos litros de
leite. O pagamento da primeira parcela do preço foi adimplido, no entanto, no dia 15/09/2018, ao receber os litros
de leite em sua fábrica, Lucas Paulino Ltda verificou que 30% do leite recebido era impróprio para o preparo de
doce de leite e, alegando inadimplemento parcial do contrato por parte de Aline Lacticínios Ltda e exceção de
contrato não cumprido, negou-se a pagar a parcela remanescente em sua totalidade. A empresa de lacticínios
ressaltou que todo o leite enviado era da mesma qualidade e próprio para consumo e utilização para
industrialização de doce de leite, conforme acordado em contrato. Portanto, a Aline Ltda disse que não faria
nenhum abatimento no valor do leite e exigia que o pagamento integral fosse feito por Lucas Paulino. A respeito
da situação conflituosa narrada, você é procurado por uma das partes que busca saber quais são os meios para
resolução do conflito. Na condição de advogado, apresente parecer técnico informando ao seu cliente quais são
os métodos de solução de conflito cabíveis para a situação em comento, descrevendo as características
essenciais de cada método, vantagens e desvantagens, e fundamentando com base na legislação pertinente.
(Valor: 2,0 pontos)

Padrão de reposta: O aluno deverá informar quais são as técnicas de resolução de conflitos e conceituálas. Deverá mencionar que a jurisdição é uma técnica de resolução de conflitos caracterizada pela
capacidade imperativa do Estado de dirimir conflitos e pretensões resistidas, com definitividade, mediante
aplicação do direito objetivo ao caso concreto, gerando a pacificação social. A vantagem da jurisdição
pode ser caracterizada pela formação de precedentes, pelo duplo grau de jurisdição, pela executoriedade
da sentença. A desvantagem seria a morosidade. O aluno também deverá citar os equivalentes
jurisdicionais, tais como conciliação, mediação e arbitragem, já que o litígio em questão versa sobre
direitos disponíveis. Sobre a conciliação deverá ser citado o art. 165 do NCPC e dizer que ela poderá ser
feita antes de instauração de processo e de forma endoprocessual também.

Deverá ser dito que a

conciliação é preferível para situações em que não há vínculo preexistente entre as partes, pois, neste
método, o conciliador atua com a apresentação de propostas para a autocomposição das partes. Lembrar
que se trata de um método em que ambas as partes perdem e ganham, podendo a conciliação ser feita sob
a forma de: submissão, transação e renúncia. Com relação à mediação, também deverá ser citado o art.
165 do NCPC, ressalvando que, neste tipo de resolução de conflitos, as partes se beneficiam mutuamente,

sendo que a figura do mediador não é tão interventiva, pois, tenta-se descobrir quais os motivos que
levaram a existência do conflito. Por esse motivo, a mediação é indicada para situações em que exista
vínculo preexistente entre as partes. Por último, versando o conflito sobre assunto de direitos disponíveis,
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o aluno deverá falar sobre a arbitragem, citando a arbitragem, instituída pela Lei nº 9.307/96. Como pontos
positivos, deverá citar-se a confidencialidade, a celeridade, a expertise técnica dos árbitros, a
possibilidade de se escolher o direito aplicável. Como ponto negativo, deverá citar-se os altos custos, a
inexistência de sistema de precedentes, a irrecorribilidade e a impossibilidade de execução da sentença
arbitral sem recorrer ao judiciário.

02 – Luís Fernando interpôs Mandado de Segurança com pedido liminar em desfavor da Universidade Federal de
Catalão (UFCAT) para pleitear a efetivação de sua matrícula no curso superior de Medicina da referida instituição,
uma vez que o mesmo logrou aprovação faltando 6 meses para conclusão do 3º ano do Ensino Médio e, portanto,
não possuirá histórico escolar integralizado de todo ensino médio na data de matrícula aprazada pela
Universidade. Ao apreciar o pedido liminar, logo no início do processo, sem ouvir a UFCAT, o juiz de primeira
instância autorizou a efetivação de matrícula provisória do impetrante Luís Fernando. Antes de prolatar a
sentença, em 12/12/2019, no entanto, o juiz solicitou a Luís Fernando que comprovasse, no prazo de 10 dias, que
já tinha praticamente 95% de seu histórico escolar do ensino médio integralizado. Ao final, o juiz de primeira
instância confirmou a segurança e sentenciou em favor do pedido de Luís Fernando, ordenando que a efetivação
da matrícula provisória fosse convertida em definitiva. Não houve apresentação de recursos. (Valor: 2,5 pontos)
a) Qual o nome da decisão que apreciou o pedido liminar de Luís Fernando, proferida pelo juiz de primeira
instância?
o

Decisão interlocutória, art. 203, § 2 do NCPC.

b) O juiz violou algum princípio processual ao decidir o pleito em favor de Luís Fernando sem ouvir a
contraparte? Justifique utilizando a legislação pertinente.

Não violou, pois, nesta situação, far-se-á o contraditório diferido ou postecipado. Assim, após a
decisão liminar a contraparte será citada e poderá ser pronunciar. Trata-se de hipótese de tutela de
urgência. Art. 9º, I do NCPC.

c) Qual o nome do ato de comunicação que o juiz utilizou para determinar que Luís Fernando apresentasse
histórico escolar? Apresente a fundamentação pertinente.
Trata-se de intimação. Art. 269 do NCPC

d) É correto afirmar que, como a parte sucumbente não interpôs recurso de apelação, a decisão do juiz de
primeira instância já produz os efeitos de coisa julgada material? Justifique de acordo com a legislação
pertinente, também conceituando o que é coisa julgada material.

Não é correto afirmar, pois, como se trata de causa em que a fazenda pública sucumbiu, nesta
hipótese ocorrerá a remessa necessária para confirmação da decisão de primeiro grau pelo
tribunal competente. Art. 496, I, do NCPC.

e) Qual o nome que se dá a decisão colegiada prolatada pelo tribunal hierarquicamente superior ao apreciar
recurso de decisão de primeira instância? Qual princípio constitucional está relacionado com faculdade de
interposição de recursos? Explique.

De acordo com o art. 204 do NCPC, o acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.
O princípio relacionado é o do duplo grau de jurisdição, por meio do qual, há garantia derivada do
órgão judicante hierarquicamente superior ao que prolatou a sentença, a fim de garantir a
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devido processo legal que, as decisões de primeira instância poderão ser reanalisadas por um
imparcialidade e a correção das decisões.

03 – Tramita perante a 5ª Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO, ação criminal na qual Marcelo é acusado de
ter praticado estelionato em desfavor da vítima Paulo Cardoso. Ao final do processo, para a condenação do réu, o
juiz baseou-se em depoimento prestado por Rômulo, testemunha do caso que foi descoberta pela Acusação em
razão de confidência obtida pelo próprio Marcelo, em momento que o mesmo sofria agressões de policiais para
que contasse fatos relacionados ao crime. Sobre o caso narrado, justifique se a atuação do juiz foi correta,
adequada e justa, com base nos princípios processuais e na tutela constitucional do processo. (Valor: 1,0 ponto).
A atuação do juiz foi incorreta, pois o mesmo baseou-se em provas ilícitas para condenar o réu. O
princípio do devido processo legal veda essa possibilidade, criando limitações ao Estado-Juiz e garantias
aos jurisdicionais de que o processo será justo, equitativo e rápido.

o

04 - O artigo 7 do NCPC preceitua que: “É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício
de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções
processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”. O referido dispositivo está relacionado com qual
princípio processual? Há situações em que há tratamento diferenciado entre as partes para garantir a posição de
paridade substancial das partes no processo? Justifique. (Valor: 1,0 ponto).
Referido dispositivo está relacionado com o princípio da isonomia, o qual prescreve que as partes devem
ser tratadas de forma igualitária. Todavia, como a igualdade que se busca é substancial, a fim de se tratar,
com igualdade, os desiguais conforme as suas igualdades, há algumas exceções a esse princípio, tais
como: prioridade de tramitação para os idosos, prazos mais dilatados para a Fazenda Pública e o MP,
remessa necessária e assistência judiciária.

05 - O Art. 141 do NCPC aduz que: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Aponte quais os
princípios processuais estão relacionados no dispositivo e explique minuciosamente cada um deles, dando
exemplos do que acontece quando o princípio é descumprido. (Valor: 1,5 pontos).
Os princípios processuais que estão relacionados com o comando em questão é o princípio da
congruência, o qual aduz que a decisão o juiz não pode extrapolar os limites do que foi pedido pelas
partes, sob pena de sentença citra petita (provimento jurisdicional aquém do que foi pedido), extra petita
(provimento jurisdicional que extrapola o que foi pedido) e ultra petita (provimento jurisdicional estranho
ao que foi pedido). O comando em questão também se relaciona com o princípio do impulso oficial, art. 2º
do NCPC, pois a jurisdição é inerte e cabe à parte interessada acioná-la por meio do seu direito de ação,
que está instrumentalizado por meio de processo, no qual há pedidos aduzidos pelas partes. Decidir além
do pedido, por exemplo, seria afronta à característica de inércia da jurisdição.
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Questão 1) Vale 2 pontos
Observe a charge abaixo:

Fonte: Ivan Cabral

Questões:

A charge acima do autor Ivan Cabral retrata um dos grandes problemas hodiernos do Brasil,
com grande repercussão sobre a Administração Pública. Trata-se da má prestação do serviço
público de saúde, representada na ilustração pela longa fila de espera para atendimentos,
incapaz de atender a todos que realmente necessitam.
Diante do exposto, de maneira resumida, relacione a charge acima com os princípios
expressos do Direito Administrativo, indicando qual deles tem mais relação com a crítica
retratada pelo autor da ilustração. Justifique a sua resposta, destacando as principais
informações sobre o princípio escolhido.
Resposta: para responder essa questão, o aluno deverá relacionar a charge acima com o princípios
expressos do Direito Administrativo, que são: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência (art. 37 da CF). Em especial, o aluno deverá indicar que o problema da prestação do serviço
público de saúde no Brasil está relacionado com o princípio da eficiência, que por sua vez, trata-se de
uma norma que impõe a necessidade de haver produtividade, economicidade, qualidade, presteza e
desburocratização na prestação do serviço público.

Questão 2) Vale 1 ponto.
A função administrativa é uma das três funções básicas do Estado, nos termos do princípio da
Separação de Poderes, pensado por Montesquieu e posteriormente adotado e aprofundado por
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diversos países em suas Constituições, dentre eles o Brasil. A respeito da função
administrativa e sua relação com o Direito Administrativo brasileiro, é possível afirmar que a
sua prática encontra-se concentrada com exclusividade no Poder Executivo, já que esse poder
é o principal o responsável pela prática da atividade administrativa e da execução dos serviços
públicos? Justifique a sua resposta.
Resposta: Não. Em que pese a função administrativa ser a função típica do Poder Executivo, os
Poderes Legislativo e Judiciário também a praticam de forma atípica. Dessa forma, quando, por
exemplo, ocorre uma licitação para compras de material de escritório no âmbito do Poder Legislativo ou
quando o Poder Judiciário realiza concurso público, estarão eles praticando a função administrativa.

Questão 3) Vale 1 ponto:
Observe as duas situações retratadas abaixo:

a) No município de Winterfell, a Prefeita Municipal verificou a necessidade de reformar a
Escola Municipal “Criança Feliz”. Para tanto, seguindo as normas dispostas na lei
8.666/93, foi estabelecida a necessidade de realizar licitação pública, a fim de que a
empresa vencedora do certame inicie as obras o quanto antes.
b) No município de Pedra do Dragão, o Prefeito Municipal resolveu investir na organização
do trânsito. Para tanto, preparou devidamente os diversos agentes de trânsito, inclusive
para aplicar multas em face de condutores de veículos automotores descumpridores da
legislação de trânsito.

Relacione as duas situações relatadas acima com a denominada “bipolaridade do Direito
Administrativo”, termo utilizado por Maria Sylvia Zanella de Pietro para explicar a estruturação
básica do Direito Administrativo por meio de determinados princípios fundamentais.
Fundamente a resposta.
Resposta: O aluno deverá compreender que os princípios retratados são a supremacia do interesse
público no caso da letra “b” e indisponibilidade do interesse público no caso da letra “a”, normas essas
denominadas por Celso Antônio Bandeira de Mello de “Pedras de Toque do Direito Administrativo”. Os
dois princípios representam a “bipolaridade do Direito Administrativo”, pois enquanto a supremacia do
interesse público retrata as prerrogativas e privilégios da Administração Pública, a norma da
indisponibilidade do interesse público retrata as restrições que são impostas a ela, visto que os bens e
interesses públicos não pertencem à Administração, tampouco aos seus agentes, mas sim a toda
coletividade. Os mencionados princípios, apesar de não estarem expressos na Constituição, estruturam
o próprio Direito Administrativo, fundamentando os demais princípios atinentes à disciplina, como por
exemplo, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Questão 4) Vale 2 pontos

No município de Twin Peaks, a principal atividade econômica é a agricultura, responsável por
gerar milhares de empregos diretos e indiretos. Como estamos próximos do mês de outubro,
notoriamente um mês chuvoso, a Prefeita Municipal resolveu desmembrar a secretaria de
obras, criando um departamento específico para a manutenção e melhoria das estradas
vicinais (“estradas de terra”), que dão acesso às diversas propriedades rurais. Para justificar o
seu ato, que diga-se de passagem, foi realizado nos termos legais, a Prefeita informou que a
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melhoria das estradas será crucial para que os produtores possam transportar os alimentos
colhidos com segurança, de modo que a criação do novo órgão trará mais celeridade e
eficiência às ações a serem implementadas.
a) O caso acima, que narra o desmembramento de um órgão público, retrata qual
fenômeno do Direito Administrativo? Fundamente sua resposta. (1 ponto)

Resposta: o caso acima narra o fenômeno da desconcentração, que representa um desmembramento
em órgãos para melhorar a organização estrutural da Administração Pública. Ela pode ocorrer tanto no
âmbito de um ente político quanto no âmbito de uma entidade administrativa. Em outras palavras, tanto
na Administração Direta quanto Indireta. Ex: o Ministério da Educação cria a Secretaria da Educação
básica.

b) Informe as principais diferenças entre a Administração Direta e a Administração Indireta.
(1 ponto)

Resposta: Enquanto a Administração Direta pratica a atividade administrativa de forma centralizada,
que é aquela desempenhada pelo próprio Estado, por meio dos entes políticos (integrados por inúmeros
órgãos públicos e servidores públicos), a Administração Indireta do Estado é o conjunto de entidades
administrativas que estão vinculadas à respectiva Administração Direta, visando o desempenho de
atividades administrativas de forma descentralizada.

Questão 5) Vale 1 ponto
Jon Snow, residente na cidade de Winterfell, é um amante de árvores. No quintal de sua
residência, inclusive, ele cultiva um lindo pé de sibipiruna, uma árvore de grande porte que já
alcançou o tamanho de 28 metros de altura. Sucede que apesar de bonita, a árvore já alcançou
a rede elétrica, o que tem gerado um certo atrito entre a companhia elétrica e Jon Snow. Na
última semana, em razão das fortes chuvas que caíram em Winterfell, a companhia elétrica
resolveu cortar temporariamente a energia na casa de Jon Snow, sob a justificativa de que o
risco de uma tragédia era iminente, posto que os fortes ventos da chuva estavam forçando a
árvore ao encontro da fiação elétrica. Jon Snow não gostou nada do ocorrido, sobretudo
porque o corte de energia durou mais de 24 horas, tempo necessário para o fim da chuva e da
ventania.
a) Qual é o princípio do Direito Administrativo que informa a necessidade dos serviços
públicos serem prestados de forma ininterrupta? Justifique a sua resposta, informando
as principais características desse princípio. (0,5 ponto)

Resposta: Trata-se do princípio da continuidade dos serviços públicos, uma norma que tem direta
relação com o princípio da eficiência e que informa a necessidade do serviço público não ser
interrompido, devendo ser prestado de maneira contínua, ininterrupta.

b) Tendo em vista o caso acima, você concorda com a discordância de Jon a respeito do
corte temporário de energia elétrica em sua residência? Justifique a sua resposta. (0,5
ponto)

Resposta: Não, pois o princípio da continuidade dos serviços públicos não pode ser interpretado de
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uma maneira absoluta, havendo situações que justificam a interrupção da prestação do serviço. Uma
delas é representada pelas situações emergenciais, situações essas que justificam a interrupção do
serviço público, sendo justamente esse o caso narrado acima.

Questão 6) Vale 1 ponto
Como é notório, a Administração Pública pode ser Direta ou Indireta, a depender da forma
como a atividade administrativa é prestada. Contudo, indubitavelmente, existem diferenças
marcantes entre os dois modelos de Administração Pública, em que pese ambos estarem
relacionados ao Estado enquanto ente com personalidade jurídica própria.
A respeito da Administração Direta e da Administração Indireta, marque a alternativa correta:
a) A Administração Direta, ao criar a Administração Indireta, acaba por firmar com a
segunda uma clara relação de superioridade hierárquica, traduzida em um vínculo de
subordinação entre ambas.
b) A Administração Direta representa o conjunto de órgãos que integram as pessoas
federativas, aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma
centralizada, das atividades administrativas do Estado. Em outras palavras,
significa que a Administração Pública é, ao mesmo tempo, a titular e a executora
do serviço público.
c) A Administração Indireta é formada apenas por pessoas jurídicas de direito público, tais
como as autarquias e as empresas públicas.
d) A Administração Indireta surge a partir do processo de descentralização política da
Administração Pública, oportunidade em que são criadas as entidades administrativas,
tais como as autarquias, fundações públicas de direito público, sociedades de economia
mista, empresas públicas e as fundações públicas de direito privado.
e) A Administração Direta cria a Administração Indireta, não havendo uma relação de
subordinação entre ambas. No caso, forma-se uma relação de vinculação, baseada em
uma forma de delegação contratual da atividade administrativa, oportunidade em que o
ente da Administração Direta transfere ao ente da Administração Indireta a execução de
determinado serviço público.

Formulário de Prova
Disciplina:
DIREITO ADMINISTRATIVO I – GABARITO
Professor(a): Samir Alves Daura

Aluno(a):

GABARITO

GABARITO

Curso de DIREITO
Valor:
8,00
Data: 20/09/18
Turma:
4º B

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”

Questão 1) Vale 2 pontos

Fonte: Nani

Questões:

A charge acima do autor Nani retrata um dos grandes problemas hodiernos do Brasil, com
grande repercussão sobre a Administração Pública. Trata-se da corrupção, um fenômeno que
tem sido observado de forma generalizada em nosso país, responsável por comprometer, em
especial, a boa prática da função administrativa desempenhada pelos diversos agentes
públicos. Diante do exposto, de maneira resumida, relacione a charge acima com os princípios
expressos do Direito Administrativo, indicando qual deles tem mais relação com a crítica
retratada pelo autor da ilustração. Justifique sua resposta, destacando as principais
informações sobre o princípio escolhido.
Resposta: para responder essa questão, o aluno deverá relacionar a charge acima com o
princípios expressos do Direito Administrativo, que são: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência (art. 37 da CF). Em especial, o aluno deverá indicar que o problema da
corrupção está diretamente relacionado com a não observância do princípio da moralidade por
parte dos agentes públicos e até mesmo dos administrados, o que pode ensejar a prática de
improbidade administrativa e até mesmo crimes. Sobre a moralidade, trata-se de um princípio
com plena força normativa, que representa a necessidade do agente público e da sociedade de
uma forma geral comportarem-se com ética, probidade e boa-fé no trato da coisa pública.

Questão 2) Vale 1 ponto
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A função administrativa é uma das três funções básicas do Estado, nos termos do princípio da
Separação de Poderes, pensado por Montesquieu e posteriormente adotado e aprofundado por
diversos países em suas Constituições, dentre eles o Brasil. A respeito da função
administrativa e sua relação com as demais funções típicas de Estado, é defensável a tese de
que a função administrativa apresenta um caráter residual? Justifique a sua resposta.
Resposta: para responder essa pergunta, o aluno deverá informar que a doutrina realmente
compreende a função administrativa como sendo residual, o que de forma alguma a desmerece
em relação às demais funções de Estado. Ou seja, tirante as funções legislativa e jurisdicional, o
restante poderia ser enquadrado como função administrativa, o que demonstra a sua grande
amplitude e complexidade.

Questão 3) Vale 1 ponto

Observe as duas situações retratadas abaixo:

a) No município de Winterfell, a vigilância sanitária ao fazer a fiscalização de diversos
estabelecimentos comerciais, decidiu por interditar um açougue por descumprimento das
regras de acondicionamento e manutenção das carnes, que estavam impróprias para o
consumo.
b) No município de Twin Peaks, o prefeito municipal, ao assumir a prefeitura, logo verificou
a necessidade de realizar um concurso público para o preenchimento de cargos de
professor, posto a recente inauguração de novas escolas públicas municipais.

Relacione as duas situações relatadas acima com a denominada “bipolaridade do Direito
Administrativo”, termo utilizado por Maria Sylvia Zanella de Pietro para explicar a estruturação
básica do Direito Administrativo por meio de determinados princípios fundamentais.
Fundamente a resposta.
Resposta: O aluno deverá compreender que os princípios retratados são a supremacia do
interesse público no caso da letra “a” e indisponibilidade do interesse público no caso da letra
“b”, normas essas denominadas por Celso Antônio Bandeira de Mello de “Pedras de Toque do
Direito

Administrativo”.

Os

dois

princípios

representam

a

“bipolaridade

do

Direito

Administrativo”, pois enquanto a supremacia do interesse público retrata as prerrogativas e
privilégios da Administração Pública, a norma da indisponibilidade do interesse público retrata
as restrições que são impostas a ela, visto que os bens e interesses públicos não pertencem à
Administração, tampouco aos seus agentes, mas sim a toda coletividade. Os mencionados
princípios, apesar de não estarem expressos na Constituição, estruturam o próprio Direito
Administrativo, fundamentando os demais princípios atinentes à disciplina, como por exemplo,
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Questão 4) Vale 2 pontos
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No município de Twin Peaks, a população vem sendo bem atendida pela Secretaria Municipal
de Educação. Primeiro, houve um investimento na reforma das escolas públicas municipais,
proporcionando uma melhor estrutura para os alunos da rede pública municipal de ensino.
Posteriormente, foram realizadas políticas públicas bem-sucedidas de incentivo à matrícula e
manutenção dos alunos em sala de aula.
a) O caso acima retrata a prestação de uma atividade centralizada ou descentralizada por
parte do Município de Twin Peaks? Justifique a sua resposta. (1 ponto)

Resposta: o caso retrata uma prestação de atividade centralizada, pois é o próprio Município, por
meio de seus órgãos e agentes, que prestou os mencionados serviços de educação diretamente
à população.

b) Diferencie a atividade administrativa
descentralizada. (1 ponto)

centralizada

da

atividade

administrativa

Resposta: Conforme exposto acima, a atividade administrativa centralizada é prestada
diretamente pelo Estado por meio de seus órgãos e agentes, retratando a denominada
Administração Direta. Por outro lado, a atividade administrativa descentralizada é prestada pela
denominada Administração Indireta, por meio de uma delegação legal realizada para as
autarquias, fundações públicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia
mista e fundações públicas de direito privado.

Questão 5) Vale 1 ponto

Peggy Olson, prefeita eleita do município de Pedra do Dragão, ao analisar atos administrativos
anteriormente praticados, acabou por encontrar um ato ilegal de nomeação de um servidor. No
caso, o cargo ocupado pelo servidor demandava curso superior nos termos da lei estatutária,
requisito esse não cumprido pela pessoa em questão. Visando corrigir a ilegalidade perpetrada,
Peggy, prontamente, revogou o ato, dando plena publicidade de seu comando, a fim de
garantir a transparência da medida adotada.
a) O caso acima retrata a aplicação de um importante princípio do Direito Administrativo.
Informe qual é o princípio, destacando os seus principais fundamentos. (0,5 ponto)

Resposta: trata-se do princípio da autotutela, que informa a necessidade da Administração rever
determinados atos administrativos anteriormente praticados, caso encontre alguma ilegalidade
ou

ausência

de

conveniência/oportunidade

em

sua

manutenção.

Registre-se

que

a

Administração não precisa ser provocada para rever os seus próprios atos, sendo o princípio em
análise corolário do princípio da legalidade.
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b) Analisando a atuação de Peggy, foi correta a medida adotada por ela, qual seja, a
revogação do ato de nomeação do servidor indevidamente nomeado para o cargo?
Justifique a sua resposta. (0,5 ponto)
Resposta: a atuação de Peggy não foi correta. No caso, para rever atos administrativos ilegais,
deverá o Administrador anulá-los e não revogá-los. Com efeito, vale o registro que o princípio da
autotutela se manifesta em relação a aspectos de legalidade e de mérito. No primeiro caso, a
revisão de atos ilegais implica em uma anulação. No segundo caso, ao rever o ato em razão de
motivos de conveniência e oportunidade (questões de mérito), deverá a Administração revogar o
ato.

Questão 6) Vale 1 ponto

Ao realizar a atividade administrativa, o Estado não se vale apenas de sua Administração
Direta. Por vezes, visando prestar serviços com mais qualidade ou praticar atos administrativos
de forma descentralizada, a Administração Direta opta por criar a Administração Indireta, que
por sua vez, é formada pelas Autarquias, Fundações Públicas de Direito Público, Empresas
Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas de Direito Privado.
A respeito da Administração Indireta, marque a alternativa correta:
a) A Administração Indireta, composta por autarquias, fundações públicas de direito
público, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de
direito privado, executam a atividade administrativa de forma centralizada.
b) A Administração Direta, por ser a criadora da Administração Indireta, pode ser
considerada hierarquicamente superior a ela, havendo entre ambas uma nítida relação
de subordinação.
c) A Administração Indireta é criada por uma forma de delegação contratual, havendo,
portanto, um vínculo negocial entre ela e a Administração Direta, em clara homenagem
aos princípios da eficiência de desburocratização da máquina pública.
d) Por ser fruto de uma delegação legal, considera-se que a Administração Indireta
materializa o próprio Estado, contudo, executando funções administrativas de
maneira descentralizada.
e) No âmbito da federação brasileira, apenas a União pode criar empresas públicas e
sociedades de economia como parte de sua Administração Indireta. No caso, há uma
vedação legal para que municípios, estados-membros e o distrito federal criem tais
empresas estatais, posto terem personalidade jurídica de direito privado.
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Questões:

01 - Sabrina, engenheira de alimentos, foi contratada pela indústria alimentícia Rei das Massas Ltda para
conceder um parecer técnico sobre os resultados de uma pesquisa que fora realizada pela citada indústria em
razão da inserção de um novo componente transgênico em suas receitas de massas. O contrato de prestação de
serviços entabulado entre Sabrina e a Indústria alimentícia impunha uma cláusula de sigilo e exclusividade,
vedando a difusão de quaisquer informações obtidas em relação à pesquisa realizada, sob pena de imediata
resolução contratual. Após Sabrina dar o parecer solicitado, o programa Bem-Estar da Rede Globo convidou
Sabrina para que esta desse uma entrevista, explicando os efeitos do novo componente transgênico nas massas
da Indústria Rei das Massas, mesmo sabendo que isso poderia gerar resolução contratual. Sabrina aceitou o
convite e prestou seu depoimento em rede nacional, recebendo excelente renumeração da Rede Globo e
causando um grande alvoroço e prejuízo financeiro para a indústria. Você, como advogado da indústria
Alimentícia Rei das Massas, qual providência tomaria em relação a Sabrina e à Rede Globo em razão da quebra
do contrato? Aponte sua fundamentação solidamente para cada providência. (Valor: 1,0 ponto)
Sugestão de reposta: O aluno deverá informar que a Indústria poderá ajuizar ação de indenização por
danos materiais contra a engenheira Sabrina, em razão de descumprimento de cláusula contratual e do
dever anexo de cooperação (manutenção de sigilo), uma vez que a boa-fé objetiva faz com que ela tenha
dever de cooperação, respeito e cuidado com a parte. De outro modo, o aluno deverá aduzir que poderá
exigir-se a responsabilização civil da Rede Globo (art. 608 CC/02), utilizando-se o argumento da eficácia
externa da função social dos contratos, que prevê que um terceiro não pode induzir uma parte a inadimplir
um contrato ou uma regra contratual.

02 – Sabe-se que o Código Civil de 2002 foi sistematizado à luz de 03 princípios norteadores, quais sejam:
operabilidade, eticidade e sociabilidade. Como desdobramento do princípio-síntese da eticidade, o atual código
civilista incluiu a boa-fé objetiva como parâmetro ético das condutas dos particulares. Diante desta informação,
conceitue o que é o princípio da boa-fé objetiva e explique: i) qual a técnica legislativa utilizada para previsão do
preceito da boa-fé objetiva, ii) quais são as 03 (três) funções exercidas pela boa-fé objetiva nas relações
contratuais, dando apenas um exemplo para cada função, III) em qual momento da relação contratual a boa-fé
objetiva deve ser observada. (Valor: 2,0 pontos).

Sugestão de reposta: O aluno deverá informar que a boa-fé objetiva é um padrão universal de conduta leal,
honesta e proba que deve ser observado nas relações contratuais a fim de não se defraudar as legítimas
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expectativas criadas no curso do contrato. Deverá informar que a boa-fé objetiva foi incluída no CC/02
diante da técnica legislativa de cláusula geral. Deverá informar que a boa-fé objetiva, conforme enunciado
aprovado na Jornada Jurídica e pacificação doutrinária, deve ser aplicado em fase preliminar, na execução
e após a conclusão do contrato. Deverá ser explicado que a boa-fé objetiva exerce função interpretativa e
um exemplo seria a de que nos contratos de adesão, a interpretação é mais favorável ao aderente. Outra
função da boa-fé objetiva seria a integrativa, com a integração dos deveres anexos, laterais e acessórios
de conduta. Um exemplo seria a exigência do dever de informação, esclarecimento e cuidado na relação
médico/paciente. Por fim, o aluno deverá dizer que há a função de controle da boa-fé objetiva, evitando
abuso de direito. Exemplos seriam: surrectio, supressio, tu quoque, vedação de comportamento
contraditório, dever de mitigar o próprio prejuízo.

03 – Após se graduar em Direito, Héllida, com muito zelo, inicia o planejamento das festividades de seu
casamento, que ocorrerá em agosto/2019. Para tanto, Héllida contrata o renomado Laura’s Buffet para preparação
da recepção dos noivos. O valor do contrato e prestação de serviços é de R$ 30.0000,00 (trinta mil) reais e as
partes convencionaram que o pagamento seria feito por Héllida em 30 parcelas de R$ 1.500,00, cujo pagamento
se iniciaria em janeiro/2018. Héllida sempre pagou pontualmente todas as prestações. Em abril/2019, foi
amplamente divulgado na mídia local que o Laura’s Buffet tinha falido, e não mais pagava seus fornecedores, até
mesmo não tendo cumprido com um contrato de prestação de serviços com a festa de casamento da noiva
Renara. Diante da circunstância narrada, considerando o contrato vigente entre as partes, que tipo de providência
contratual Héllida poderá tomar para obter algum resguardo de que o contrato será cumprido por Laura’s Buffet?
Aponte o fundamento legal. (Valor: 1,0 ponto).

Sugestão de reposta: Héllida poderá utilizar-se da previsão contida no art. 477 do CC/02, denominada pela
doutrina como exceção de inseguridade. Trata-se de uma defesa contratual colocada à disposição da
parte inocente para se assegurar de eventual risco de inadimplemento criado pela conduta da outra
parte. Dessa maneira, a parte inocente pode sobrestar o cumprimento de sua prestação até que a outra
parte satisfaça a obrigação que lhe cabe ou ofereça garantias para tanto.

04 - A respeito dos princípios do contrato, considere as seguintes afirmativas:
(Valor: 0,5 ponto)

1. O venire contra factum proprium somente é vedado quando ofende a boa-fé subjetiva.
2. O tu quoque consiste em figura parcelar da boa-fé objetiva, e significa o dever de mitigação dos próprios
prejuízos.

3. A ruptura injustificada das tratativas preliminares que frustre a fundada confiança despertada na outra
parte constitui ofensa à boa-fé, gerando dever de indenizar.

4. A surrectio consiste na proteção a terceiros de boa-fé que tenham adquirido onerosamente o bem originalmente
comprado a non domino pelo alienante.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
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b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.

d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

05 - Considere o seguinte texto de Miguel Maria de Serpa Lopes: Da estrutura jurídica da EXCEPTIO NON
ADIMPLETI CONTRACTUS - Como a própria denominação o indica, a exceptio non ad. Contractus constitui uma
das modalidades das exceções substanciais. Pertence à classe das exceções dilatórias, segundo uns, embora
outros a entendam pertinente à categoria das exceções peremptórias. Como quer que seja, convém assinalar,
antes de tudo, que a ex. n. ad. Contractus paralisa a ação do autor ante a alegação do réu de não ter recebido a
contraprestação que lhe é devida, estando o cumprimento de sua obrigação, a seu turno, dependente do
adimplemento da prestação do demandante (in Exceções Substanciais: Exceção de contrato não cumprido
(Exceptio non adimpleti contractus) -p. 135 - Livraria Freitas Bastos S/A, 1959). (Valor: 0,5 ponto.)
Por isso, o autor pode concluir que ela só encontra e só pode encontrar clima propício:
a) em qualquer modalidade de contrato consensual.
b) onde não existir uma vinculação bilateral.

c) onde houver uma vinculação sinalagmática.
d) nos contratos unilaterais.

6 – Marcelo celebrou contrato aleatório, cujo objeto eram coisas futuras, e tomou para si o risco de as coisas
futuras virem a existir em qualquer quantidade. Se o alienante que não tiver concorrido culposamente:
(Valor: 0,5 pontos).

a) não terá direito a qualquer valor porque o contrato será considerado inexistente, sendo as partes obrigadas a

ressarcir perdas e danos.

b) terá direito ao preço proporcional à quantidade que a coisa venha a existir.
c) não terá direito a qualquer valor, estando o contrato desfeito em razão da divergência na quantidade.
d) terá direito ao preço proporcional à quantidade que a coisa venha a existir acrescido de 30% deste valor.
e) terá direito a todo o preço, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada.

7 - A escola Krison Curts Rede de ensino Fagundes resolveu celebrar um contrato de prestação de serviços com
uma empresa promotora de eventos: Cristiele Eventos Encantados Ltda. No contrato, a empresa se
comprometeu-se a realizar o show da banda “Raimundos”, no dia 12/12/2018, data da festa de encerramento de
ano da escola. (1,5 pontos)
a) Qual o nome desta figura contratual? Se existir, aponte o preceito jurídico que faça previsão deste tipo
contratual. Trata-se de exceção a qual princípio contratual? (Valor: 0,5 ponto)
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Trata-se da promessa de fato de terceiro, com previsão nos arts. 439 e 440 do CC/02. Trata-se de
exceção ao princípio da relatividade dos contratos.

b) Qual a consequência para a promotora de eventos caso a banda se negue a realizar o show? Aponte o
fundamento jurídico. (Valor: 0,5 ponto)

De acordo com o artigo 439 do CC, aquele que se comprometeu por fato de terceiro responderá por perdas
e danos caso este não execute.
c) Existe alguma hipótese em que a promotora de eventos não se responsabilizará perante a escola, caso a banda
se negue a realizar o show? Aponte o fundamento jurídico. (Valor: 0,5 ponto)

De acordo com o Art. 440. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este,
depois de se ter obrigado, faltar à prestação.

8 – O princípio da autonomia privada substituiu o antigo dogma da autonomia da vontade, pois passou-se da
concepção estruturalista do direito e de seus institutos para uma concepção funcional. Sob a ótica dos contratos, a
autonomia privada pode ser visualizada no binômio liberdade de contratar x liberdade contratual. A liberdade de
contratar é praticamente ilimitada, comportando algumas exceções. Aponte quais são as exceções ao exercício da
plena liberdade de contratar. Com relação à liberdade contratual, aponte qual o princípio que a mesma está
condicionada e fundamente. (Valor: 1,0 ponto).

Sugestão de resposta: O aluno deverá informar que a liberdade de contratar está relacionada com a
possibilidade de livremente se escolher com quem contratar. Dito isso, deverá mencionar que as
concessionárias de água e energia não podem se utilizar dessa escolha, pois, por realizarem um contrato
existencial e de subsistência, não se podem negar a celebrar um contrato com um usuário. Ademais,
deverá ser mencionado que a Administração Pública também não pode escolher livremente com quem
contratar, dependendo de prévio processo licitatório, nos casos em que não há inexigibilidade ou
dispensa de licitação. Com relação à liberdade contratual, o aluno deverá mencionar o art. 421 do CC/02,
pois o objeto contratual deverá ser condicionado à função social dos contratos. Lembrar que embora o
art.421 fale em liberdade de contratar submetida à função social, o entendimento da doutrina, já pacificado
é de que é a liberdade contratual (objeto) que sofre restrições da função social, pois o contrato deve exalar
função perante o corpo social.
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eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a
nota “ZERO”

Questões:

01 - Kleiber, na condição de promitente comprador, celebrou contrato de Promessa de Compra e Venda de bem
imóvel com o promitente vendedor Robson. O imóvel está situado na Avenida 20 de Agosto, nº 1200, registrado
no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Catalão/GO, sob a matrícula de nº 4.785. No contrato
estabeleceu-se que em abril/2019 celebrar-se-ia o contrato definitivo, momento em que aconteceria a quitação
total do preço de venda do imóvel. Contudo, na data aprazada, Robson se nega a celebrar o contrato definitivo.
Você, na condição de advogado contrato por Kleiber, deverá orientá-lo sobre as medidas judiciais cabíveis.
Sabendo disso, responda: (Valor: 2,0 pontos)

a) Se o compromisso bilateral de promessa de compra e venda tiver sido registrado à margem da matrícula
do imóvel, qual (is) medida (s) será (ão) propostas para Kleiber obter satisfação de sua pretensão?
Explique e fundamente.

O aluno deverá informar que o registro do compromisso de compra e venda à margem da matrícula
do imóvel constitui direito real do promitente comprador (Art. 1.225, inciso VII do CC/02), nesta
situação surge uma obrigação de dar ou de entregar o bem e neste caso o promitente vendedor
poderá ajuizar ação de adjudicação compulsória de bem imóvel mediante o depósito o valor da
coisa.

b) Se o compromisso bilateral de promessa de compra e venda não tiver sido registrado à margem da
matrícula do imóvel, aponte todas as medidas que deverão ser propostas para Kleiber para obter a
satisfação de sua pretensão. Explique e fundamente.

Neste caso, o aluno deverá informar que, como a promessa de compra e venda não foi registrada a
margem da matrícula do imóvel, a obrigação do promitente vendedor será de fazer. Portanto,
restará 3 opções ao Kleiber: 1) ajuizar ação de fazer em desfavor do vendedor Robson (tutela
específica), art. 463 do CC, para compelir ao vendedor que se faça a celebração do contrato
definitivo, 2) Se, mesmo após o ajuizamento da ação de fazer, não ocorrer a celebração do contrato
definitivo, o juiz poderá suprir a vontade da parte (vendedor) e tornar definitivo o contrato que era
apenas preliminar (art. 464 CC). 3) Kleiber poderá requerer a conversão da obrigação de celebração
de contrato definitivo em obrigação de dar perdas e danos, conforme art. 465 do CC/02.

02 – Conceitue o que são contratos de adesão nas relações de consumo e nas relações civis. Aponte o
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fundamento legal. As cláusulas abusivas ocorrem em qual tipo de contrato de adesão? Quais são os
mecanismos/dispositivos legais de proteção à abusividade contratual em contratos de adesão? Fundamente com
base no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. (Valor: 1,0 ponto)
O aluno deverá responder que os contratos de adesão são aqueles contratos previamente estipulados de
forma unilateral por uma das partes e contratação, sem margem para que a contraparte possa negociar as
cláusulas contratuais. No Código de Defesa do Consumidor, o art. 54 estipula que “Contrato de adesão é
aquele

cujas

cláusulas

tenham

sido

aprovadas

pela

autoridade

competente

ou

estabelecida

unilateralmente pelo fornecedor ou prestador de serviços, sem que o consumidor possa discutir ou
modificar substancialmente seu conteúdo”. O aluno deverá mencionar que cláusulas abusivas no contrato
de adesão ocorrem tanto nas relações de consumo como nas relações civis e deverá mencionar que há
mecanismos para suprir a abusividade contratual, tais como: art. 47 do CDC, art. 423 e 424 no CC.

03 - Mylena, famosa empresária do segmento de moda na comarca de Catalão/GO, angariou vasto patrimônio ao
longo de sua promissora carreira. Desta forma, adquiriu vários bens imóveis na região de Goiás. Entretanto, em
razão de uma repentina mudança no cenário econômico, acabou por passar por graves problemas financeiros,
contraindo mais dívidas do que patrimônio disponível para pagar. Ao final desta situação lamentável, restava a
Mylena apenas dois imóveis, no valor de R$ 200.000,00, cada e várias dívidas no mercado, que somavam mais
de R$ 2.000.000,00. Na tentativa de tentar proteger seu patrimônio, Mylena doou um dos seus apartamentos para
sua irmã, de modo que, tratava-se de doação simbólica, pois Mylena continuaria usufruindo do bem. No mesmo
intento de proteção, Mylena vendeu o segundo imóvel para Maiune. Os credores, ao descobrirem que Mylena
transferiu seu patrimônio restante para fugir da insolvência vão tentar anular os negócios jurídicos de doação e de
compra e venda. Com base nesta situação, responda, como fica o procedimento para anulação de cada um dos
contratos celebrados? Aponte o fundamento legal e utilize a classificação dos contratos em sua resposta. (Valor:
1,0 ponto).

O aluno deverá informar que a anulação dos negócios jurídicos feitos por Mylena em fraude contra
credores pode ter um procedimento mais fácil ou mais dificultoso, a depender da natureza do contrato
celebrado. No caso da doação, como o contrato foi gratuito, e o doador não tem nada a perder, apenas
deixa de ganhar, para se anular o contrato, basta que os credores provem que a doação foi feita quando
Mylena já estava insolvente ou prestes a insolvência, sem necessitar comprovação de intenção de fraude
entre as partes. Art. 158 do CC/02. Todavia, com relação ao contrato oneroso, será necessário provar a máfé do adquirente para que a anulação possa ser feita, pois, neste caso, o negócio foi oneroso, de modo
que todas as partes sofreram sacrifício patrimonial (art. 159 do CC/02)
04 – Embora sujeito às constantes mutações e às diferenças de que contexto em que é aplicado, o conceito
tradicional de contrato sugere que ele representa o acordo de vontades estabelecido com a finalidade de produzir
efeitos jurídicos. (Valor: 0,5 ponto)
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Tomando por base a teoria geral dos contratos, assinale a alternativa correta:
a) Será obrigatoriamente declarado nulo o contrato de adesão que tiver cláusulas ambíguas ou
contraditórias.

b) A liberdade contratual é limitada pela função social do contrato e os contratantes deverão guardar apenas
na execução e na conclusão do contrato os princípios a probidade e da boa-fé objetiva.

c) A atipicidade contratual é possível, mas, e outro lado, há regra específica prevendo não ser lícita a
contratação que tenha por objetivo a herança de pessoa viva, seja por meio de contrato típico ou
não.

d) A celebração de contrato atípico, foral do rol contido na legislação, não é lícita, pois as partes não dispõem
da liberdade de celebrar negócios não expressamente regulamentados por lei.

05 - Durante dez anos, empregados de uma fabricante de extrato de tomate distribuíram, gratuitamente,
sementes de tomate entre agricultores de uma certa região. A cada ano, os empregados da fabricante
procuravam os agricultores, na época da colheita, para adquirir a safra produzida. No ano de 2009, a
fabricante distribuiu as sementes, como sempre fazia, mas não retornou para ad quirir a safra. Procurada
pelos agricultores, a fabricante recusou-se a efetuar a compra. O tribunal competente entendeu que havia
responsabilidade pré-contratual da fabricante. A responsabilidade pré-contratual é aquela que: (Valor: 0,5
ponto)

a) deriva da ruptura de um pré-contrato, também chamado contrato preliminar;
b) surgiu, como instituto jurídico, em momento histórico anterior à responsabilidade contratual;
c) segue o destino da responsabilidade contratual, como o acessório segue o principal.
d) deriva da violação à boa-fé objetiva na fase das negociações preliminares à formação do contrato.

06 – A exceção de contrato não cumprido poderá ser arguida como matéria de defesa em contrato de comodato?
Em qual tipo de contrato pode ser alegado? E por qual motivo só pode ser alegado neste tipo contratual? Explique
e fundamente. (Valor: 1,0 ponto)

Não. A exceção de contrato não cumprido somente poderá ser arguida em contratos bilaterais. Como o
contrato de comodato é unilateral, não poderá ser arguida. A exceção de contrato não cumprido refere-se
a possibilidade de uma parte não cumprir a sua prestação se a outra parte não cumprir a dela, justamente
porque o contrato bilateral é sinalagmático e uma prestação é a causa da outra (concausalidade de
prestações). Por isso, se a prestação de uma parte não for cumprida, a outra parte pode-se negar ao
cumprimento.

07 - Sobre os contratos e o princípio da boa-fé objetiva, assinale a alternativa correta: (Valor: 0,5 ponto).

comissivo que viola dever de omissão previsto como prestação principal ou acessória de um dado
contrato.
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a) A violação positiva do contrato é modalidade de inadimplemento contratual que consiste na prática de ato

b) Entende-se por violação positiva do contrato o incumprimento que não gera prejuízos para o credor de
uma prestação, e que, nessa medida, não gera dever e indenizar ainda que possa ensejar a resolução
contratual.

c) A violação positiva do contrato, que pode decorrer da violação de deveres instrumentais, anexos e

d)

acessórios impostos pelo princípio da boa-fé, pode ensejar a resolução do contrato e, em algumas
situações, pagamento de perdas e danos.

A violação positiva do contrato não é modalidade de inadimplemento contratual, ensejando apenas
abatimento no preço.

08 – Conceitue o princípio da boa-fé objetiva e explique a sua função de controle no ordenamento jurídico
brasileiro, apontando os instrumentos que decorrem da boa-fé para evitar abuso de posições jurídicas. (Valor: 1,0
ponto).

O princípio da boa-fé objetiva pode ser considerado como padrão universal e conduta honesta, leal e
proba das partes no trato de relação contratual, a fim e de não se defraudar legítimas expectativas criadas
na relação. A boa-fé objetiva exerce função de controle, visando a evitar abuso de posições jurídicas,
como exemplo, criou-se os institutos: supressio, surrecitio, tu quoque, duty the mitigate the own loss e
vedação de comportamento contraditório.

09 – Via de regra, o contrato faz leis apenas entre as partes, não produzindo efeitos perante terceiros. Todavia, à
luz do Código Civil e do princípio da função social dos contratos, pode-se visualizar hipóteses em que o contrato,
embora celebrado apenas entre 02 pessoas possa produzir efeitos a terceiros. Cite os exemplos de exceção ao
relativismo contratual e aponte os dispositivos legais. (Valor: 0,5 ponto).

O aluno deverá citar os seguintes exemplos: Estipulação em favor de terceiros (art. 436 a 438 CC/02),
Promessa de Fato de Terceiro (Art. 439 e 440 CC/02), Contrato com Pessoa a Declarar (art. 467 a 471
CC/02). Também deverá dizer que, em razão da função social externa dos contratos, pode-se visualizar
situações em que o contrato, embora celebrado apenas entre duas pessoas, possa gerar prejuízos para
esfera de terceiros, prejudicando direitos difusos e coletivos.

Aluno(a):

Formulário de Prova
Disciplina:
DIREITO PENAL III - GABARITO
Professor(a): Matheus Santos Medeiros
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Curso de DIREITO
Valor:
8,0
Data: 25/09/18
Turma:
4º 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:

01) Leia a casuística abaixo e em seguida responda.

Na cidade de São Luís de Montes Belo, cidade de comarca única, Sr. Aroldo, pai zeloso e muito amoroso, possui
uma mercearia simples e passa o dia inteiro, inclusive no horário de almoço, nessa mercearia. Em razão de
trabalhar muito, sua filha Amanda, menina de 06 anos de idade, fica com um padrinho, Sr. Pedro, com 61 anos de
idade, pessoa de confiança de seu pai. Ocorre que em certo dia Aroldo, atipicamente, vai almoçar em casa e
chegando lá encontra Amanda chorando copiosamente. Sem entender, pergunta a Pedro o que havia acontecido,
esse informa que a menina estava emburrada porque queria brincar lá fora e ele não deixou. Amanda não era de
chorar, o pai ficou intrigado com a história. Levou a filha para o quarto, ocasião em que Pedro, imediatamente,
saiu da casa. A menina conta então ao pai que Pedro havia machucado e mostra ao pai o local. Aroldo viu então
que sua pequena menina havia sido estuprada por Pedro. Em seguida, chama o vizinho Eduardo, moço que já
havia envolvido com alguns crimes, e lhe promete uma quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela cabeça de
Pedro. Eduardo, sem titubear, saiu na empreita, levou consigo álcool e fósforo. Pedro é encontrado por Eduardo
em lote baldio. Ao se deparar frente a frente com Pedro, Eduardo mostra o fogo e sai correndo atrás de Pedro,
senhor de 61 anos, e joga o álcool e em seguida ateia fogo. Aroldo, sabendo do caso, transfere o dinheiro a
Eduardo. O corpo foi encontrado depois pela policia, o inquérito aberto, finalizado enviado ao Poder Judiciário, o
Ministério Público, entendendo estarem presente indícios de autoria e evidências de materialidade denuncia
Aroldo e Eduardo nas sanções do artigo 121, §2º, I, do Código Penal e §4º por ser a vítima maior de 60 anos.
Pergunta-se: (1,0 ponto) está correta a capitulação legal dada pelo membro do Ministério Público em
denunciar Aroldo e Eduardo no mesmo tipo penal? Justifique e fundamente. (0,5 ponto) No caso em
análise, o crime em tese cometido seria de qual competência? (0,5 ponto) em decorrência da sua resposta
na primeira pergunta questiona-se: os dois cometeram crime hediondo?

NÃO ESTÁ, POIS COMO AS PRIVILEGIADORAS NÃO SÃO ELEMENTARES (SÃO
CIRCUNSTÂNCIAS), E NÃO SÃO OBJETIVAS (SÃO SUBJETIVAS), NÃO HÁ QUE SE
FALAR EM SUA COMUNICABILIDADE ENTRE OS COAUTORES DO HOMICÍDIO. ART. 30 NÃO SE COMUNICAM AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONDIÇÕES DE CARÁTER PESSOAL,
SALVO QUANDO ELEMENTARES DO CRIME. (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 7.209, DE
11.7.1984)O PAI ESTARIA, EM TESE, ACOBERTADO PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA (§ 1º), CONHECIDA PELA DOUTRINA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E EDUARDO
NO § 2º, I, CP, POIS RECEBEU PROMESSA DE RECOMPENSA. QUANTO AO FATO DA

VÍTIMA SER MAIOR DE 60 ANOS, CAUSA QUE AUMENTA A PENA, COMUNICA-SE COM
OS DOIS, É POSSÍVEL O PRIVILÉGIO E SUA APLICAÇÃO. A COMPETÊNCIA É DO
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TRIBUNAL DO JÚRI, POR SER CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. O HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO NÃO É CRIME HEDIONDO, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI
8.072/90, PORÉM O QUALIFICADO É.

02) Leia atentamente o caso a seguir para responder o que se pede abaixo:

João, membro de uma organização criminosa, está “jurado de morte” pela organização criminosa rival e, por isso,
anda sempre armado e atento. João não sabia que estava sendo investigado pela Polícia Federal, inclusive sendo
acompanhado por dois agentes da PF à paisana. Determinado dia, ao perceber que estava sendo seguido, João,
pensando se tratar dos membros da organização rival, mata os dois policiais. O Delegado, ao finalizar o Inquérito
Policial, indiciou João na sanção do artigo 121, § 2º, inciso VII do Código Penal. Em razão do exposto, perguntase: O indiciamento está coerente com o artigo usado pelo Delegado de Polícia? Justifique (valor 1,0 ponto).

NÃO ESTÁ, POIS A QUALIFICADORA EM ANÁLISE “VII – CONTRA AUTORIDADE OU
AGENTE DESCRITO NOS ARTS. 142 E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INTEGRANTES
DO SISTEMA PRISIONAL E DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NO
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO OU EM DECORRÊNCIA DELA, OU CONTRA SEU CÔNJUGE,
COMPANHEIRO OU PARENTE CONSANGUÍNEO ATÉ TERCEIRO GRAU, EM RAZÃO
DESSA CONDIÇÃO “ EXIGE QUE O AGENTE CONHEÇA DA FUNÇÃO DAQUELES QUE
SE ENQUADRAM NELA. NO CASO, ENTENDEU JOÃO ESTAR AGINDO CONTRA SEUS
RIVAIS E NÃO CONTRA POLICIAIS, NENHUM DOLO EM SUA AÇÃO. INCLUSIVE, PODEDE SE DEFENDER USANDO A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA.
03)

Analise o caso e, ao final, responda:

Em 10.03.2015, “Marlene”, servidora pública aposentada, ocupava cargo de professora no Governo do Distrito
Federal, matou, cortando seu pescoço, causado após utilização única do instrumento do crime: faca, sua
companheira “Emilinha” na frente da filha adotiva do casal. “Marlene” atuou impelida pelo fato de não gostar que a
vítima trabalhasse à noite em um bar, estabelecimento comercial frequentado por outros potenciais parceiros
sexuais, alegando que seu lugar no lar era o de dona de casa. “Marlene” era bem mais forte fisicamente do que a
mirrada “Emilinha”. O delito foi praticado em Taguatinga/DF, onde há Tribunal do Júri e também Vara de Violência
Doméstica contra a Mulher. Em razão do exposto, pergunta-se: (0,5 ponto) A conduta de Marlene se amolda
a qual tipo penal? (valor 0,5) Diferencie Feminicídio de Femicídio.

A CONDUTA DE MARLENE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ART. 121, §2º, VI, C.C ART.
§2º-A, I, DO CP. COM EFEITO, É NOTÓRIA A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO
FEMINICÍDIO NO CRIME, PORQUANTO LASTREADO NA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. ORA,
A AGENTE TRATAVA A VÍTIMA COMO MERO OBJETO SOBRE O QUAL TINHA PODER. O
FATO ENVOLVEU MENOSPREZO, DISCRIMINAÇÃO À CONDIÇÃO DE MULHER - RAZÃO
PELA QUAL A QUALIFICADORA EM APREÇO É INAFASTÁVEL.
CASO EM QUE

FEMINICÍDIO É NO

A VÍTIMA MULHER SE ENQUADRE :VI – CONTRA A MULHER POR

RAZÕES DACONDIÇÃO DE SEXO FEMININO“ E AINDA, O § 2º-A, QUE ESTABELECE A
TÍTULO EXPLICATIVO: “CONSIDERA-SE QUE HÁ RAZÕES DE CONDIÇÃO DE SEXO
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FEMININO QUANDO O CRIME ENVOLVE: I – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR; II –
MENOSPREZO OU DISCRIMINAÇÃO À CONDIÇÃO DE MULHER”. FEMICÍDIO É A MORTE
DE MULHER FORA DESSE CONTEXTO.

04) Leia o caso e, após, responda.

Manoel conduzia sua bicicleta, levando em seu colo, sem qualquer observância às regras de segurança, seu filho
de 02 anos de idade. Para tornar o passeio do filho mais divertido, Manoel pedalava em alta velocidade, quando,
em determinado momento, perdeu o controle da bicicleta e caiu, vindo seu filho a bater a cabeça e falecer de
imediato. Após ser instaurado procedimento para investigar os fatos, a perícia constata que, de fato, Manoel
estava em alta velocidade e não havia qualquer segurança para o filho em seu colo. O Ministério Público oferece
denúncia em face de Manoel, imputando-lhe a prática do crime previsto no Art. 121, §§ 3º e 4º, do Código Penal,
já que a vítima era menor de 14 anos. Durante a instrução, todos os fatos são confirmados por diversos meios de
prova. Considere as informações narradas para responder o que se pede:
a)

O membro do Ministério Público, ao capitular o crime em sua denúncia, tipifica a conduta de Manoel com

fundamento no artigo 121,§§ 3º e 4º do Código Penal, considerando que o filho do denunciado, de 02 anos, era
menor de 14 (quatorze) anos. Sendo assim, agiu corretamente o membro do Ministério Público? (1,0 ponto)
EM QUE PESE AO FATO TER APLICADO O § 4º, AGIU ERRONEAMENTE O MEMBRO DO MP, POIS ESSE
APLICA-SE AO HOMICÍDIO DOLOSO, FATO NÃO PRESENTE NO CASO EM ANÁLISE: “ § 4º NO HOMICÍDIO
CULPOSO, A PENA É AUMENTADA DE UM TERÇO, SE O CRIME RESULTA DE INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA
DE PROFISSÃO, ARTE OU OFÍCIO, OU SE O AGENTE DEIXA DE PRESTAR IMEDIATO SOCORRO À VÍTIMA, NÃO
PROCURA DIMINUIR AS CONSEQÜÊNCIAS DO SEU ATO, OU FOGE PARA EVITAR PRISÃO EM FLAGRANTE. SENDO
DOLOSO O HOMICÍDIO, A PENA É AUMENTADA DE UM TERÇO, SE O CRIME É PRATICADO CONTRA PESSOA
MENOR DE CATORZE ANOS. (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.069, DE 1990)”.

b)

Considerando que houve homicídio culposo, qual seria o argumento para encaixá-lo como tal? (1,0 ponto)

NEGLIGÊNCIA, TENDO EM VISTA A SEGUINTE SITUAÇÃO “ MANOEL CONDUZIA SUA BICICLETA,

LEVANDO EM SEU COLO, SEM QUALQUER OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE SEGURANÇA, SEU
FILHO DE 02 ANOS DE IDADE”. FALTOU CAUTELA.
c)

Agora considere que você, advogado ou advogada do Manoel tem o dever de fazer com que seu cliente

não tenha uma sanção aplicada, qual seria seu argumento para livrá-lo?(1,0 ponto).
DE ACORDO COM O ART. 121, § 5º, DO CP, O JUIZ PODERÁ DEIXAR DE APLICAR A PENA SE AS
CONSEQUÊNCIAS DA INFRAÇÃO ATINGIREM O PRÓPRIO AGENTE DE FORMA TÃO GRAVE QUE A
SANÇÃO

SE

TORNE

DESNECESSÁRIA.

DE

FATO,

PELAS

CIRCUNSTÂNCIAS

NARRADAS

NO

ENUNCIADO, HOUVE CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO, JÁ QUE MANOEL CONDUZIA SUA BICICLETA EM
ALTA VELOCIDADE, COM O FILHO DE 02 ANOS NO COLO, SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE
CUIDADO. TODAVIA, SEU COMPORTAMENTO CAUSOU A MORTE DE SEU PRÓPRIO FILHO, O QUE, POR
SI SÓ, DEMONSTRA QUE AS CONSEQUÊNCIAS DA INFRAÇÃO JÁ FORAM GRAVES O SUFICIENTE PARA
O AUTOR DO FATO, TORNANDO A SANÇÃO PENAL EFETIVAMENTE DESNECESSÁRIA.

05)

Sobre o feminicídio, introduzido no Código Penal pela Lei n° 13.104/2015, assinale a alternativa correta.

(0,5 ponto)
a) aumenta a pena se a vítima for menor de 60 anos.
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B) ACRESCENTOU UMA HIPÓTESE DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NO § 2° DO ARTIGO 121, CP.
c) Trata-se de mais uma hipótese de homicídio simples, mas que terá sua pena aumentada em 1/3 pelo fato da
vítima ser mulher.

d) Foi introduzido como um novo crime no Código Penal, incidindo sempre que mulheres figurarem como vítimas
de homicídio tentado ou consumado.

06)

Leia o caso, depois responda:

Amarildo iniciou uma discussão com Luiz por causa de uma mesa de bilhar, todavia, Amarildo, demonstrou
comportamento agressivo, isso porque no início do desentendimento, poderia deixar o local, mas preferiu enfrentar
Luiz, ameaçando-o, inclusive, dizendo que chamaria terceiros para resolverem o problema. Logo, a partir daí Luiz
matou Amarildo, não mais por causa da mesa de sinuca e sim por conta dos fatos que ocorreram em seguida.
Sendo assim, pode-se dizer que houve motivo insignificante? Justifique sua resposta (0,5 ponto).

O EVENTO ‘MORTE’ DECORREU DE POSTURA ASSUMIDA PELA VÍTIMA, DE AMEAÇA E
DE ENFRENTAMENTO”. LOGO, NÃO HOUVE MOTIVO FÚTIL (INSIGNIFICANTE).

Aluno(a):
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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:

01) Leia a casuística abaixo e em seguida responda.

Flávio está altamente sensibilizado com o fato de que sua namorada de infância faleceu. Breno, não mais
aguentando ver Flávio sofrer, passa a incentivar o amigo a dar fim à própria vida, pois, assim, nas palavras de
Breno, ele “novamente estaria junto do seu grande amor.” Diante dos incentivos de Breno, Flávio resolve pular do
seu apartamento, no 4º andar do prédio, mas vem a cair em um canteiro de flores, sofrendo apenas arranhões
leves no braço. Descobertos os fatos, Breno é denunciado pela prática do crime previsto no Art. 122 do Código
Penal, na forma consumada. Recebida a denúncia, o juiz, perante a Vara Única da Comarca onde os fatos
ocorreram, determina que seja observado o procedimento comum ordinário. Durante a instrução, todos os fatos
anteriormente narrados são confirmados. Os autos são encaminhados para as partes para apresentação de
alegações finais, logo após, o juiz da Vara Única prolatará sentença.

Pergunta-se: (0,5 ponto) A conduta do Ministério Público em denunciar Breno pela prática consumada do
crime previsto no artigo 122 do Código Penal está correta? Justifique e fundamente. (0,5 ponto) No caso
em análise, pode-se dizer que Breno, com sua conduta, enquadra-se em qual núcleo do tipo previsto para
o crime do artigo 122 do Código Penal? (0,5 ponto) O juiz da Vara Única, onde está tramitando o processo
do caso em tela, é competente para sentenciar Breno?

NÃO HÁ QUE SE FALAR QUE A CONDUTA DE BRENO É PUNÍVEL. ISSO PORQUE O ART. 122 DO CP
SOMENTE PREVÊ A PUNIÇÃO NO CASO DE O RESULTADO MORTE SE CONSUMAR OU SE FOREM
CAUSADAS LESÕES GRAVES. CASO SEJAM CAUSADAS APENAS LESÕES DE NATUREZA LEVE, AINDA
QUE TENHA HAVIDO INSTIGAÇÃO AO SUICÍDIO, A CONDUTA NÃO SERÁ PUNÍVEL POR OPÇÃO DO
LEGISLADOR, SEQUER HAVENDO QUE SE FALAR EM TENTATIVA NA HIPÓTESE. NO VERBO INDUZIR.
NÃO É COMPETENTE O JUIZ DA VARA ÚNICA, VEZ QUE O CRIME PREVISTO NO ART. 122 DO CP É
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, LOGO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
02) Leia atentamente o caso a seguir para responder o que se pede abaixo:

Na madrugada de um sábado, Jorge, integrante de organização criminosa, retornava para casa. Dois homens, de
uma organização rival, havia ameaçado Jorge por meio de mensagens dizendo que seu dia estava próximo. Em
razão disso, Jorge sempre andava armado. Quando estava na esquina de sua casa, Jorge assustou-se com dois
homens que dobraram a esquina correndo, os quais, ao vê-lo, apontaram-lhe as armas que portavam. Diante da
situação sinistra em que se via, Jorge não titubeou e agiu: sacou seu revólver com extrema rapidez e habilidade e,
com disparos certeiros, atingiu letalmente os dois homens que lhe apontavam as armas. Jorge, então, deixou o
local. Uma pessoa que passava acionou a Polícia Militar e o serviço de socorro médico de emergência, que

compareceram ao local, tendo sido constatado que os homens atingidos eram dois policiais civis que participavam
de uma operação contra o tráfico no bairro e se preparavam para prender alguns suspeitos em flagrante. Jorge foi
preso em seguida na sua casa. Indiciado por duplo homicídio qualificado pelo inciso VII, o MP denunciou nos

a)
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mesmos termos. Em razão do exposto, pergunta-se:

A tipificação dada pelo Ministério Público é correta? Justifique (valor 0,5 ponto).

NÃO INCIDIRÁ A QUALIFICADORA DO INCISO VII DO § 2º DO ART. 121 DO CP PORQUE ELE NÃO TINHA
DOLO DE MATAR ESPECIFICAMENTE OS POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES.
b)

Suponha que você seja contratado para defender Jorge, qual (ais) argumento (s) utilizaria? (valor 0,5

ponto).

A DEPENDER DO CONJUNTO PROBATÓRIO, JOÃO PODERÁ, EM TESE, RESPONDER POR HOMICÍDIO
QUALIFICADO COM BASE NO MOTIVO TORPE (INCISO I), DESDE QUE NÃO FIQUE CARACTERIZADA A
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA.
03)

Analise o caso e, ao final, responda:

Vitor efetuou disparos de arma de fogo contra José, com a intenção de causar sua morte. Ocorre que, por erro
durante a execução, os disparos atingiram a perna de seu inimigo e não o peito, como pretendido. Esgotada a
munição disponível, Vitor empreendeu fuga, enquanto José solicitou a ajuda de populares e compareceu, de
imediato, ao hospital para atendimento médico. Após o atendimento médico, já no quarto com curativos,
enquanto dormia, José vem a ser picado por um escorpião, vindo a falecer no dia seguinte em razão do veneno do
animal, exclusivamente. Descobertos os fatos, considerando que José somente estava no hospital em razão do
comportamento de Vitor, o Ministério Público oferece denúncia em face do autor dos disparos pela prática do
crime de homicídio consumado, previsto no Art. 121, caput, do Código Penal. Em razão do exposto, perguntase: (1,0 ponto) O membro do Ministério Público agiu corretamente ao denunciar Vitor pela prática do crime
tipificado no artigo 121 do Código Penal, na modalidade consumada ?
OS DISPAROS DE VITOR NÃO FORAM SUFICIENTES PARA CAUSAR A MORTE DE SEU INIMIGO POR
CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE, JÁ QUE OS PROJÉTEIS ATINGIRAM A PERNA DE JOSÉ.
JOSÉ

RECEBEU

ATENDIMENTO

MÉDICO

E

JÁ

ESTAVA

NO

QUARTO

COM

CURATIVOS.

POSTERIORMENTE, JOSÉ VEIO A SER MORDIDO POR ESCORPIÃO, SENDO QUE O VENENO DO ANIMAL
CAUSOU, EXCLUSIVAMENTE, SUA MORTE. CERTO É QUE JOSÉ SÓ ESTAVA NO HOSPITAL EM RAZÃO
DOS DISPAROS DE VITOR, MAS HOUVE CAUSA SUPERVENIENTE, RELATIVAMENTE INDEPENDENTE,
QUE POR SI SÓ CAUSOU A MORTE DE JOSÉ. DIANTE DISSO, O RESULTADO FICA AFASTADO, MAS
RESPONDE VITOR PELOS ATOS JÁ PRATICADOS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 13, § 1º, DO CÓDIGO
PENAL. ASSIM, POR MAIS QUE JOSÉ TENHA FALECIDO, VITOR DEVERIA RESPONDER PELO CRIME DE
TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

04) Leia o caso e, após, responda.

Manoel conduzia sua bicicleta, levando em seu colo, sem qualquer observância às regras de segurança, seu filho
de 02 anos de idade. Para tornar o passeio do filho mais divertido, Manoel pedalava em alta velocidade, quando,
em determinado momento, perdeu o controle da bicicleta e caiu, vindo seu filho a bater a cabeça e falecer de

imediato. Após ser instaurado procedimento para investigar os fatos, a perícia constata que, de fato, Manoel
estava em alta velocidade e não havia qualquer segurança para o filho em seu colo. O Ministério Público oferece
denúncia em face de Manoel, imputando-lhe a prática do crime previsto no Art. 121, §§ 3º e 4º, do Código Penal,
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já que a vítima era menor de 14 anos. Durante a instrução, todos os fatos são confirmados por diversos meios de
prova. Considere as informações narradas para responder o que se pede:
a)

O membro do Ministério Público, ao capitular o crime em sua denúncia, tipifica a conduta de Manoel com

fundamento no artigo 121,§§ 3º e 4º do Código Penal, considerando que o filho do denunciado, de 02 anos, era
menor de 14 (quatorze) anos. Sendo assim, agiu corretamente o membro do Ministério Público? (1,0 ponto)
EM QUE PESE AO FATO TER APLICADO O § 4º, AGIU ERRONEAMENTE O MEMBRO DO MP, POIS ESSE
APLICA-SE AO HOMICÍDIO DOLOSO, FATO NÃO PRESENTE NO CASO EM ANÁLISE: “§ 4º NO HOMICÍDIO
CULPOSO, A PENA É AUMENTADA DE UM TERÇO, SE O CRIME RESULTA DE INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA
DE PROFISSÃO, ARTE OU OFÍCIO, OU SE O AGENTE DEIXA DE PRESTAR IMEDIATO SOCORRO À VÍTIMA, NÃO
PROCURA DIMINUIR AS CONSEQÜÊNCIAS DO SEU ATO, OU FOGE PARA EVITAR PRISÃO EM FLAGRANTE. SENDO
DOLOSO O HOMICÍDIO, A PENA É AUMENTADA DE UM TERÇO, SE O CRIME É PRATICADO CONTRA PESSOA MENOR
DE CATORZE ANOS. (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.069, DE 1990)”.

b)

Considerando que houve homicídio culposo, qual seria o argumento para encaixá-lo como tal? (1,0 ponto)

NEGLIGÊNCIA, TENDO EM VISTA A SEGUINTE SITUAÇÃO “ MANOEL CONDUZIA SUA BICICLETA,

LEVANDO EM SEU COLO, SEM QUALQUER OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE SEGURANÇA, SEU
FILHO DE 02 ANOS DE IDADE”. FALTOU CAUTELA.
c)

Agora considere que você, advogado ou advogada do Manoel tem o dever de fazer com que seu cliente

não tenha uma sanção aplicada, qual seria seu argumento para livrá-lo?(1,0 ponto).
DE ACORDO COM O ART. 121, § 5º, DO CP, O JUIZ PODERÁ DEIXAR DE APLICAR A PENA SE AS
CONSEQUÊNCIAS DA INFRAÇÃO ATINGIREM O PRÓPRIO AGENTE DE FORMA TÃO GRAVE QUE A
SANÇÃO

SE

TORNE

DESNECESSÁRIA.

DE

FATO,

PELAS

CIRCUNSTÂNCIAS

NARRADAS

NO

ENUNCIADO, HOUVE CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO, JÁ QUE MANOEL CONDUZIA SUA BICICLETA EM
ALTA VELOCIDADE, COM O FILHO DE 02 ANOS NO COLO, SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE
CUIDADO. TODAVIA, SEU COMPORTAMENTO CAUSOU A MORTE DE SEU PRÓPRIO FILHO, O QUE, POR
SI SÓ, DEMONSTRA QUE AS CONSEQUÊNCIAS DA INFRAÇÃO JÁ FORAM GRAVES O SUFICIENTE PARA
O AUTOR DO FATO, TORNANDO A SANÇÃO PENAL EFETIVAMENTE DESNECESSÁRIA.
05)

Segundo a topografia do artigo 121 do Código Penal o homicídio poderá ser qualificado, nesse sentido,

haverá homicídio qualificado quando: (0,5 ponto)
a) por grupo de extermínio.

B) PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME.
ARTIGO 121, § 2º, INCISO V, CP.

c) estando o ofendido sob a imediata proteção da autoridade.

d) contra pessoa menor de quatorze ou maior de sessenta anos.

e) por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança.

06)

Leia o caso, depois responda:

Maria e Mariana, ambas nascidas com genitais femininos, auto-identificadas e socialmente reconhecidas como
mulheres, convivem em união estável e monogâmica. Ocorre que Maria, às escondidas, passa a manter relações
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sexuais com José. Mariana flagra Maria em ato sexual com José e, nesse contexto, Maria provoca injustamente
Mariana, dizendo a José, em tom de escárnio, que Mariana é “xucra, burra e ruim de cama”, e que, além disso,
Mariana “gosta de ser traída e não tomará qualquer atitude, por ser covarde e medrosa”. Embora nunca tenha
praticado ato de violência doméstica, Mariana é tomada por violenta emoção e dispara projétil de arma de fogo
contra a cabeça de Maria, que morre imediatamente. Nesse sentido, pergunta-se: Mariana praticou algum ilícito
penal? Em caso afirmativo, qual? Justifique sua resposta (1,0 ponto).

SIM, O HOMICÍDIO, PORÉM NÃO FOI PRATICADO POR “RAZÕES DE CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO”
(FEMINICÍDIO). HOUVE A MORTE DE UMA MULHER INDEPENDENTEMENTE DE SEU GÊNERO E ISTO SE
DEU SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA,
CONFIGURANDO-SE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
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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:

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 entende-se por Capacidade Processual, no
sentido de se resguardar a 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. (1,5) O Código de Processo Civil estabeleceu maneiras de punir as partes quando estas
procederem com comportamentos impróprios ante ao processo e que 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.
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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) 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. (1,5) A rigor do disposto no disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil, o Fato e os
Fundamentos Jurídicos e o Pedido como requisitos da Petição Inicial, quanto a sua elaboração deve o
autor observar algumas formalidades. Nessa celeuma, responda objetivamente, O que se entende
por causa de pedir próxima e remota e quando o autor poderá formular pedido genérico? Dê um
exemplo.

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
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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) 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 responda, em quais circunstancias a
petição Inicial será sujeita a emenda ou indeferida?

Das eventuais irregularidades cometidas pelo autor, quando da elaboração da Petição
Inicial estas se diferenciam entre Irregularidades Sanáveis e Irregularidades Insanáveis.
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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) 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.
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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 – 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. (1,5) 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.

Essas modalidades de punição são as chamadas Multa por Ato Atentatório à Dignidade da
Justiça e Multa por Litigância de Má-Fé.
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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) 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. (1,5) A rigor, conforme o disposto no 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.
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) 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

GABARITO

GABARITO

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?

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) 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.
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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.
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Questão 1-

Francisco é morador de um bairro violento na cidade de Paraisópolis, dominado pela
disputa pelo tráfico de drogas. Devido à violência que se instalou no local e preocupado
com a segurança de seus familiares e amigos, Francisco encaminhou uma carta anônima à
Delegacia de Polícia da cidade para oferecer detalhes como o nome, endereço e telefone
do maior traficante do local – conhecido pelo apelido de “surfistinha da onda”. Todavia, a
carta não apresentava provas concretas de que “surfistinha da onda” era o responsável pelo
tráfico no local, nem sobre o crime em si. A carta encaminhada por Francisco foi recebida
pela Delegacia e imediatamente entregue ao Delegado de Polícia.
Considerando a ilustração e o enunciado apresentados acima, responda:

a) (Valor: 1,00 ponto) Qual a classificação doutrinária para a notitia criminis recebida pelo
Delegado de Polícia de Paraisópolis? Explique sua resposta.
Gabarito
Conforme classificação doutrinária trata-se da notitia criminis inqualificada ou delação
apócrifa (ou denúncia anônima) (0,50), sendo aquela que leva ao conhecimento da
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autoridade policial a ocorrência de um fato (aparentemente) criminoso, mas mantém o
anonimato com relação ao informante (0,50).
b) (Valor: 1,50 ponto) Considerando-se o Código de Processo Penal, o entendimento
doutrinário e do Supremo Tribunal Federal, o Delegado de Polícia da cidade de Paraisópolis
deveria instaurar inquérito policial de imediato, baseado na carta encaminhada por Francisco?
Justifique e fundamente sua resposta.
Gabarito
- "Diante de uma denúncia anônima, deve a autoridade policial, antes de instaurar o
inquérito policial, verificar a procedência e veracidade das informações por ela
veiculadas (0,50). Recomenda-se, pois, que a autoridade policial, antes de proceder à
instauração formal do inquérito policial, realize uma investigação preliminar a fim de
constatar a plausibilidade da denúncia anônima. Afigura-se impossível a instauração
de procedimento criminal baseado única e exclusivamente em denúncia anônima, haja
vista a vedação constitucional do anonimato e a necessidade de haver parâmetros
próprios à responsabilidade, nos campos cível e penal.(0,50)" (LIMA, Renato Brasileiro
de. Manual de Processo Penal. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 129).
- Fundamento: artigo 5º, II, § 3º do CPP.
Questão 2- (Valor: 1,50 ponto) Você, delegado de polícia, ao tomar conhecimento de um
suposto crime de ação penal pública incondicionada, determina, de ofício, a instauração de
inquérito policial. Após adotar as diligências necessárias, verifica que, na realidade, a conduta
investigada era atípica.
Com relação à situação hipotética descrita, você – delegado de polícia – tem
atribuição para mandar arquivar o inquérito policial? Justifique sua resposta indicand o –
entre as características do inquérito policial – qual característica que se vincula a sua
justificativa. Apresente a fundamentação legal.
Gabarito
- Pela característica da indisponibilidade do inquérito policial (0,50), uma
instaurado o inquérito, eu – agindo como Delegado de Polícia, não poderia,
minha própria iniciativa promover o arquivamento do inquérito policial, ainda
venha a constatar a atipicidade do fato apurado. O inquérito sempre deverá
concluído e encaminhado a juízo (0,50).
- Fundamento: artigo 17 do CPP (0,50).

vez
por
que
ser

Questão 3- Durante investigação que apurava a prática de crime de homicídio, o delegado de
polícia responsável ouviu as testemunhas presenciais do fato, apreendeu a suposta arma do
crime e requisitou os exames periciais que achou pertinente. Ademais, objetivando obter os
indícios suficientes de autoria, realizou a interceptação telefônica de André (principal suspeito)
por conta própria. Após receber os autos do inquérito, o promotor de justiça denunciou André
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pela prática do crime de homicídio. Durante a audiência de instrução e julgamento ficou
comprovado que o Delegado de Polícia realizou a interceptação telefônica sem a devida
autorização judicial. Na sentença, o juiz da causa mandou desentranhar dos autos a prova
obtida com a interceptação telefônica e condenou André pela prática do crime de homicídio
fundamentando sua decisão nas demais provas do processo. Para fundamentar sua decisão, o
juiz utilizou, principalmente, regramentos da Constituição Federal e do Código de Processo
Penal.
A partir da situação hipotética descrita responda:
a) (Valor: 1,50 ponto) Qual garantia processual penal prevista na Constituição Federal
subsidiou a decisão de juiz que mandou desentranhar dos autos a prova obtida com a
interceptação telefônica determinada pelo Delegado de Polícia? Justifique e fundamente sua
resposta.
Gabarito:
- A garantia processual penal que subsidiou a decisão do juiz é a da inadmissibilidade
(ou vedação) da utilização da prova obtida por meio ilícito (0,50).
- Provas obtidas por meios ilícitos, como tal consideradas aquelas que afrontam direta
ou indiretamente garantias tuteladas pela Constituição Federal, não poderão, em regra,
ser utilizadas no processo criminal como fator de convicção do juiz. Constituem uma
limitação de natureza constitucional (art. 5.º, LVI) ao sistema do livre convencimento
estabelecido no CPP, segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação
da prova produzida em contraditório judicial. (AVENA, 2017, p. 48) (0,50)
- Fundamento: artigo 5º, LVI da Constituição Federal (0,50).
b) (Valor: 1,50 ponto) A obrigatoriedade de o juiz fundamentar sua decisão (sentença) está
relacionada à qual princípio processual penal? Justifique sua resposta e fundamente sua
resposta.
Gabarito
- Princípio da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais (0,50)
- A exigência da motivação das decisões judiciais é uma autêntica garantia fundamental,
decorrendo da fundamentação da decisão judicial o alicerce necessário para a
segurança jurídica do caso submetido ao judiciário. Relacionado ao sistema do livre
convencimento motivado, assevera que juiz é livre para decidir, desde que o faça de
forma motivada, sob pena de nulidade insanável (0,50)
- Fundamento: artigo 93, IX da Constituição Federal (0,50).
c) (Valor: 1,00 ponto) Conforme classificação doutrinária, a Constituição Federal e o Código
de Processo Penal são que tipos de fontes do Direito Processual Penal? Justifique sua
resposta.
Gabarito
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- A Constituição Federal e o Código de Processo Penal são fontes formais imediatas
(0,50). São fontes formais (de revelação, de cognição ou de conhecimento), pois
traduzem as formas pelas quais o direito se exterioriza; e são imediatas (ou diretas), pois
compreendem as leis editadas pelo poder público (0,50).
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Questão 1- Conforme Távora e Alencar (2017, p.76), “numa visão macroscópica, o
____________________ vai abranger a garantia de influir em processo com repercussão na
esfera jurídica do agente, independentemente do polo da relação jurídica que se encontre”.
Positivado de forma expressa na Constituição Federal de 1988 com qualidade de direito
de primeira geração (de proteção à liberdade), o respeito a este princípio é observado em
vários dispositivos do Código de Processo Penal, como por exemplo, o artigo 479 que
estabelece que durante o julgamento (pelo júri) não será permitida a leitura de documento ou a
exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três)
dias úteis, dando-se ciência à outra parte.
A partir da leitura do enunciado acima, indique qual princípio processual penal completa
corretamente a lacuna. Justifique sua resposta explicando o princípio. Fundamente sua
resposta. (valor: 1,50 ponto)
Gabarito
- Princípio do contraditório (0,50)
- Trata-se do direito assegurado às partes de serem cientificadas de todos os atos e
fatos havidos no curso do processo, podendo manifestar-se e produzir as provas
necessárias antes de ser proferida a decisão jurisdicional. (0,50)
- Fundamento: artigo 5º, LV da Constituição Federal (0,50)
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Questão 2-

Foto ilustrativa: local de crime simulado – minicurso CESUC (2018.1)

Considere que a imagem acima se relaciona ao local de crime em que Manoel matou
Tício (artigo 121 do Código Penal). O crime aconteceu em bairro afastado do município de
Catalão/GO, durante uma reunião entre amigos. Kátia e Fátima testemunharam tudo e
permaneceram no local após o crime. Manoel foi preso em flagrante por Policias Militares
que passavam pelo local no momento dos fatos. Levado para a Delegacia de plantão, o
Delegado de Polícia tomou conhecimento do crime com a apresentação de Manoel,
ocasião em que lavrou o Auto de Prisão em Flagrante, instaurando inquérito policial em
10/04/2018 (terça-feira). Manoel teve o flagrante convertido em prisão preventiva,
permanecendo preso durante as investigações.
A partir do enunciado acima responda:
a) (Valor: 1,00 ponto) Qual a classificação doutrinária para a notitia criminis recebida pelo
Delegado de Polícia plantonista? Justifique sua resposta.
Gabarito
- Trata-se da notitia criminis de cognição coercitiva (0,50)
- A autoridade policial tem conhecimento da ocorrência de um fato criminoso juntamente
com a apresentação do infrator preso em flagrante (0,50)
b) (Valor: 1,00 ponto) Dispõe o artigo 158 do Código de Processo Penal que quando a
infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não
podendo supri-lo a confissão do acusado.
Baseado exclusivamente nos dados contidos no enunciado, sendo você o Delegado de
Polícia, considerando o que dispõe do Código de Processo Penal, quais diligências você
deveria adotar com relação à figura do Perito Criminal após tomar conhecimento do crime
cometido por Manoel? Justifique e fundamente sua reposta.
Gabarito
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- Considerando exclusivamente os dados contidos no enunciado, na figura de delegado
de polícia adotaria as seguintes diligências com relação ao Perito Criminal:
1) Iria até o local do fato (morte de Tício), providenciando o isolamento para que não se
altere o estado e a conservação das coisas, até a chegada do Perito Criminal (0,20);
2) Requisitaria o Perito Criminal para comparecer à cena do crime para proceder os
exames de corpos de delito e demais periciais necessárias (0,20);
3) Apreenderia os objetos que tiverem relação com o fato, logo após liberados pelo
Perito Criminal (0,20);
- Fundamento: artigo 6º, incisos I, II e VII do CPP (0,40)
c) (Valor: 1,00 ponto) A partir da situação apresentada, considerando o Código de Processo
Penal e a doutrina majoritária, qual o prazo o delegado de polícia dispunha para concluir o
inquérito policial? Justifique sua resposta apresentando o dia final do prazo e como é feita a
contagem. Fundamente sua resposta.
Gabarito
- O delegado de polícia dispunha o prazo de 10 dias para concluir o inquérito policial,
pois o investigado estava preso durante as investigações (0,20)
- O dia final do prazo era 19/04/2018 (0,20)
- Prazo contado conforme o Código Penal – que é mais benéfico ao investigado (que está
preso), incluindo-se o dia do começo no cômputo do prazo. (0,20)
- Fundamento: artigo 10 do Código Penal (0,20); artigo 10 do Código de Processo Penal
(0,20).
Questão 3- Segundo Renato Brasileiro de Lima (2017), o inquérito policial é “um procedimento
administrativo, inquisitório e preparatório, presidido pela autoridade policial [...] consiste em um
conjunto de diligências realizadas pela polícia investigativa objetivando a identificação das
fontes de prova e a colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade da
infração penal, a fim de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo”.
a) (Valor: 1,00 ponto) Uma das características do inquérito policial é o sigilo. Atualmente,
considerando-se o ordenamento jurídico brasileiro e o posicionamento dos tribunais superiores,
explique como deve ser interpretado o sigilo do inquérito policial com relação ao advogado do
investigado. Fundamente sua resposta.
Gabarito:
- O sigilo do inquérito policial não se estende ao advogado do investigo em absoluto, de
forma que o advogado do investigado poderá ter acesso aos elementos de prova que
digam respeito ao exercício de defesa, contudo somente aos elementos que já estiverem
documentados nos autos do inquérito (0,50)
- Fundamento: Súmula vinculante nº 14 do STF (0,50)
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b) (Valor: 1,00 ponto) Segundo a doutrina majoritária, em regra, os vícios ocorridos no
inquérito policial não atingem a ação penal. Explique porque vigora este entendimento.
Gabarito
“Tem prevalecido tanto nos tribunais como na doutrina que, sendo o inquérito
dispensável, algo que não é essencial ao processo, não tem o condão de, uma vez
viciado, contaminar a ação penal. Em outras palavras, os males ocorridos no inquérito
não têm a força de macular a fase judicial. A irregularidade ocorrida durante o inquérito
poderá gerar a invalidade ou ineficácia do ato inquinado, todavia, sem levar à nulidade
processual.” (TÁVORA e ALENCAR, 2017, p. 161) (1,00)
Questão 4 – (Valor: 1,50 ponto) Mévio está sendo investigado pela prática de crime de roubo.
Durante o trâmite do inquérito policial entra em vigor determinada lei processual penal
reduzindo o número de testemunhas possíveis de serem arroladas pelas partes no
procedimento ordinário do processo criminal.
Considerando que Mévio será indiciado pela autoridade policial e devidamente
denunciado de Promotor de Justiça, explique como será a aplicabilidade da nova lei ao
processo criminal de Mévio? Justifique e fundamente sua resposta.
Gabarito
- No processo penal, com relação à aplicação da Lei Processual no Tempo, para normas
puramente processuais, vigora o princípio do tempus regit actum (princípio do efeito
imediato de lei processual penal). Sendo assim, a nova lei processual penal que entrou
em vigor terá aplicação imediata sobre o processo criminal em que Mévio será réu, sem
prejuízo dos atos realizados sob a vigência de lei anterior. (0,75)
- Fundamento: artigo 2º do CPP. (0,75)
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Questão 01) Vale 2 pontos

Fonte: Alecrim

Questões:

A charge acima, do autor Alecrim, representa com fidelidade o sentimento de boa parte da população
brasileira em relação à Administração Pública. Sem dúvidas, hodiernamente, uma das temáticas mais
relacionadas com a ausência de probidade no trato da coisa pública é a licitação, em que pese o
instituto ser uma das formas de materialização do princípio da indisponibilidade do interesse público.
Diante desse paradoxo, relacione a charge com as finalidades e os fundamentos da licitação.

Resposta: A charge acima retrata criticamente a licitação como meio de perpetuação de
fraudes no âmbito da Administração Pública, em que pese não ser essa a sua vocação.
Portanto, para responder a questão, o aluno deverá indicar como finalidades da licitação
os princípios da isonomia e desenvolvimento nacional sustentável. Os fundamentos a
serem indicados são os da moralidade e igualdade de condições. Para uma resposta
completa, os fundamentos e as finalidades deverão ser aprofundados.
Questão 2) Vale 2 pontos

No município de Twin Peaks, a prefeita eleita tomou conhecimento que o antigo administrador havia
feito um concurso público para o preenchimento de cargos efetivos de odontologista. O concurso estava
válido, com cinco aprovados ainda esperando para serem chamados (o concurso estipulava no edital o
número total de 10 vagas). Contudo, por não ter sido a realizadora do concurso, a prefeita resolveu
ignorar a sua existência, optando por contratar temporariamente 3 odontólogos, a fim de que a

população não ficasse prejudicada com a ausência desses profissionais nos postos de saúde do
município.
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a) O caso acima retrata a temática dos servidores temporários. Informe as principais características
desse categoria de servidores: (1 ponto)

Resposta: Os servidores temporários estão inseridos em um regime jurídico especial,
nos termos do art. 37, IX da CF. Esses servidores celebram um contrato
administrativo de caráter funcional com a Administração, não ocupando cargo ou
emprego, mas sim uma função no âmbito da Administração Pública. Como
pressupostos, o contrato deverá ser celebrado por prazo determinado, a necessidade
da função deverá ser temporária, devendo ainda ser considerada a excepcionalidade
do interesse público para a contratação.
b) Na condição de procurador(a) municipal, se a prefeita solicitasse um parecer a respeito da
escolha por ela efetuada, como você se manifestaria? Justifique a sua resposta, analisando
tanto a temática do concurso público quanto dos servidores temporários. (1 ponto)

Resposta: Como advogado, o(a) aluno(a) deverá emitir um parecer contrário. No caso,
os aprovados ainda não chamados no concurso público seriam prejudicados caso
servidores temporários fossem contratados, o que ensejaria direito subjetivo à
nomeação. Ademais, as circunstâncias do caso indicam que ao menos dois
pressupostos para a contratação de servidores temporários foram desrespeitados,
quais sejam a necessidade da função ser temporária, bem como a excepcionalidade
do interesse público.

Questão 3) Vale 1 ponto

No município de Twin Peaks, a servidora pública Peggy Olson resolveu conferir o seu contracheque. Ao
analisar os vencimentos, observou o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
vencimento básico, somado a uma gratificação de R$ 1.000,00 (reais) a título de designação para o
exercício de função de confiança. Sucede que, além dos valores mencionados, Peggy foi informada que
já no próximo mês receberá o pagamento de uma segunda gratificação, no importe de 20%.
Diante do exposto, responda:

Qual será a forma correta de calcular a segunda gratificação a ser recebida por Peggy, no importe de
20%? Justifique a sua resposta, informando, inclusive, qual será a remuneração total de Peggy.

Resposta: A segunda gratificação de 20% somente poderá ser computada em relação ao
vencimento básico, o que geraria a quantia de R$ 4.800,00 (20% sobre R$ 4.000,00).
Somada com a gratificação de R$1.000,00, a remuneração total de Peggy será de R$
5.800,00, dada a vedação da incidência cumulativa de acréscimos pecuniários.
Questão 4) Vale 1 ponto

O senhor Victor Tardelli é eletricista concursado na Prefeitura Municipal da Cidade do Galo, município
localizado em Minas Gerais. Ao realizar a manutenção da rede elétrica do próprio prédio da prefeitura, o
senhor Victor acabou sofrendo uma descarga elétrica fortíssima. As consequências do acidente

acabaram por inviabilizar a continuidade do exercício das funções de eletricista, em que pese o senhor
Victor ser capaz de lidar com atividades administrativas.
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Diante do caso acima, informe qual será a forma de provimento correta para adequação do senhor
Victor às suas novas necessidades, haja vista o acidente sofrido. Justifique a sua resposta.

Resposta: Trata-se de um típico caso de readaptação. No caso, o servidor passará a
ocupar cargo diverso que ocupava, haja vista a necessidade de compatibilizar o
exercício da função pública com a limitação sofrida em sua capacidade física ou
psíquica.
Questão 5) Vale 1 ponto

Peyton Manning foi aprovado no concurso de analista tributário da prefeitura municipal de Twin Peaks.
Ao completar três anos e meio de efetivo exercício no cargo, uma comissão avaliadora foi designada
para fazer a avaliação correspondente ao estágio probatório. Em decorrência de desídia e pouca
produtividade, Peyton foi reprovado no estágio probatório, decidindo a comissão pela sua demissão.
Surpreso com o acontecido, Peyton questionou o fato de não ter sido oportunizada a produção de sua
defesa. Como resposta, foi informado que a defesa seria possível somente perante o Poder Judiciário,
caso quisesse recorrer da decisão que fora tomada.

Inconformado, Peyton procurou você na condição de advogado(a), para representá-lo em uma possível
demanda. Quais seriam as suas considerações técnicas a respeito do caso narrado?

Resposta: O caso narrado apresenta três equívocos. Em primeiro lugar, a comissão
avaliou o servidor em estágio probatório em um momento equivocado, posto que após
três anos de efetivo exercício, a ausência da avaliação implica em uma aprovação tácita
do servidor no estágio. O segundo erro foi o estabelecimento da pena de demissão,
quando o correto deveria ser a exoneração. Por fim, a não aprovação do servidor em
estágio probatório precisa vir acompanhada do devido processo administrativo,
garantidos ao servidor avaliado os direitos ao contraditório e ampla defesa.
Questão 6) Vale 1 ponto

A licitação pública é o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função
administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento
convocatório, a possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais
conveniente para a celebração do contrato.

A respeito dos princípios que devem ser observados no procedimento licitatório, marque a alternativa
correta:

a) A indicação de marcas no instrumento convocatório não implica, via de regra, em desrespeito ao
princípio da competitividade.

b) Em decorrência do princípio da supremacia do interesse público, apenas os particulares
licitantes que deverão observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

c) As propostas levadas ao procedimento licitatório deverão ser avaliadas por meio de critérios
subjetivos, previamente definidos no edital ou convite.

d) O princípio do julgamento objetivo apresenta uma relação direta com os princípios da
impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.
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e) A promoção do desenvolvimento nacional sustentável não é uma preocupação da lei
8.666/1993, posto que o objetivo do procedimento licitatório é alcançar a proposta mais
vantajosa ao ente que a realiza.

Aluno(a):
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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 com atenção a conversa a seguir:
“Aurélia parou um instante.
- Conhece o Amaral?
- Qual deles? Perguntou o velho um tanto acanhado.
- Manuel Tavares do Amaral, empregado da alfândega, disse a moça consultando sua carteirinha. Tenha
a bondade de tomar nota. Não é rico, mas possui alguma coisa, ajustou o casamento da filha Adelaide
com um moço que esteve ausente do Rio de Janeiro, e a quem ele ofereceu de dote trinta mil cruzeiros.
Ao proferir estas palavras sentiu-se um fugaz tremor na voz sempre tão límpida da moça, que logo após
tomou um timbre ríspido.
O Lemos ficara roxo de vermelho que já era; e para disfarçar o seu vexame remexia a cabeça mui
desinquieto, com o dedo a repuxar e alargar o colarinho, como se este o sufocasse.”.
A conversa acima foi retirada do romance “Senhora” de José de Alencar. Nele é mencionado o
ajuste do casamento de Adelaide com um moço, que ela nem conhece. Caso essa história fosse real e
Adelaide, com 18 anos, não querendo contrariar o pai, casasse nos dias de hoje com o moço;
pergunta-se: Posteriormente, caberia um pedido de anulação do casamento de acordo com o
Código Civil vigente? Construa um parágrafo justificando sua resposta, também, com a lei. (2,0)
As hipóteses previstas no Código Civil para a anulação do casamento constituem exceção e são taxativas.
Elas estão previstas no artigo 1.550, com remissão aos artigos 1.556 a 1.558. Embora a situação de
Adelaide seja desagradável, não consta em nenhuma situação ensejadora da anulação do casamento, visto
que não houve vício no seu consentimento; única hipótese que poderia ser cabível no casamente de maior
capaz (artigo 1.550, inciso III, CC).
2. Ementa de Acórdão proferido pelo STJ em 05/10/2017 tem a seguinte redação:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CASAMENTO NUNCUPATIVO. SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DE TERMO DE CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO EM IMINENTE RISCO DE
VIDA, BEM COMO DE ADJUDICAÇÃO DOS BENS INVENTARIADOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE VÍCIO QUANTO À MANIFESTAÇÃO DA VONTADE INEQUÍVOCA DO
MORIBUNDO EM CONVOLAR NÚPCIAS. TESTEMUNHOS QUE COMPROVAM O NÍVEL DE
CONSCIÊNCIA DO DE CUJUS. OBSERVÂNCIA DE TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS COM
BASE NOS ARTIGOS 1.540 E 1.541 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. VERBA HONORÁRIA
APLICADA DE FORMA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (e-STJ fl. 518)
Tendo em vista a ementa citada acima, responda o que se pede. Trata-se, como se pode ler, de
situação de casamento nuncupativo. Comente, fundamentando com a lei, sobre a necessidade ou
dispensa da habilitação para a realização de casamento nesta situação, explicando o que é o
casamento nuncupativo. (2,0)
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Casamento nuncupativo é aquele realizado quando um dos nubentes estiver em iminente risco de vida
(art. 1.540, CC). Nesse caso, a lei permite para a sua realização a dispensa de habilitação prévia à
celebração, tanto é que o parágrafo 1º do art. 1.541 do CC prevê que o juiz irá verificar se os contraentes
poderiam ter se habilitado na forma ordinária.
3. Notícia veiculada no jornal Gazeta do Povo na data de 11 de dezembro 2017 intitulada “Lei
brasileira autoriza casamento de menor de idade; saiba quando” e escrita por Mariana Balan,
informa que:
“Uma união – formal ou informal – antes dos 18 anos de idade é definida como ‘casamento infantil’ pelo
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). E o Brasil, segundo o estudo ‘Fechando a brecha:
melhorando as leis de proteção à mulher contra a violência’, divulgado pelo Banco Mundial em 2015, tem
a quarta maior taxa do mundo e a maior da América do Sul em relação a esse tipo de matrimônio. De
acordo com o órgão, 36% das mulheres casadas do país o fizeram antes de completar 18 anos. E por mais
espanto que isso possa causar em alguns, a lei brasileira permite tal situação. (...)”.
Com base nestas informações noticiadas, é permitido pela lei brasileira o casamento antes de se
completar 18 anos. Explique como nossa lei trata dessa possibilidade (em que casos é possível) e
quais exigências existem. (2,0)
Sim, nossa lei permite o casamento antes dos 18 anos, tanto que a capacidade núbil é a partir dos 16 anos,
mas necessita, nesse caso, de autorização de ambos os pais (art. 1.517, CC). Existe ainda uma exceção na
lei, que permite casamento antes dos 16 anos, sendo a exigência que a nubente esteja grávida (art. 1.520,
2ª parte, CC).
4. A respeito dos regimes de bens e do pacto antenupcial, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Direito de Família (2014, p. 565) leciona que:
“(...) É a comunhão parcial o regime de bens que o Código dá preferência, ordenando que, se não houver
manifestação dos cônjuges por um determinado regime, prevalecerá o regime de comunhão parcial.
Igualmente em sendo nulo o pacto, ou vindo a ser anulado, ou não surtindo efeitos, não importando qual o
regime escolhido, prevalecerá o de comunhão parcial. É a norma do art. 1.640 (art. 258 do Código de
1916): Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os
cônjuges, o regime da comunhão parcial ' (...) Utiliza-se também a denominação 'regime legal: pelo fato
de derivar da previsão da lei para a hipótese de falta de manifestação na adoção de um dos regimes.
Presume-se que, em face da liberdade de escolha concedida, a falta de pacto antenupcial deve ser
concebida no sentido de haverem os cônjuges casado com a intenção de adotar o regime de comunhão
parcial. (...). Conhece-se, outrossim, a expressão 'regime supletivo', em razão de vigorar somente se os
nubentes casarem sem o pacto nupcial. Isto é, incide diante da omissão na escolha de outro regime.
O trecho acima fala da escolha do regime de bens e do pacto antenupcial. Sobre a seguinte
afirmação do jurista na frase “Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará,
quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial”. Pode-se dizer, de acordo com o
Código Civil a as aulas ministradas, que é correta a alternativa: (1,0)
a) É possível que um pacto antenupcial realizado por meio de escritura pública tenha eficácia ou seja
ineficaz.
b) Um pacto antenupcial realizado pelos nubentes para escolher o regime de separação de bens não terá
validade se eles desistirem do casamento no momento da celebração. Uma vez que, não havendo
casamento, o pacto antenupcial não surtirá seus efeitos.
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c) O regime de comunhão parcial é o regime legal, mas pode também ser escolhido pelos nubentes; que,
se quiserem escolhê-lo, devem fazer o pacto antenupcial por escritura pública.
d) Como o regime legal é o da comunhão parcial, caso os nubentes optem por ele, o pacto antenupcial,
neste caso, independe de escritura pública, podendo ser feito de forma particular.
5. Leia parte da manchete da Revista “Isto É”, edição nº 2542 06/09, intitulada “William Bonner e
Natasha Dantas se casam em cerimônia íntima”:
Da Redação - 09/09/18
William Bonner se casou com a fisioterapeuta Natasha Dantas na tarde deste sábado 8. Na cerimônia
apenas familiares e amigos próximos do casal estiveram presentes. Segundo a colunista Patrícia Kogut,
do jornal “O Globo”, Natasha assumirá o sobrenome do marido, Bonemer. As informações são do Uol.
O casamento aconteceu na casa da mãe de Bonner e os filhos e sobrinhos do âncora do Jornal Nacional
comemoraram a união em um bar na Vila Madalena.
Juntos desde abril do ano passado, o casal deu entrada nos papéis para o casamento em junho, no 5°
Cartório de Registro Civil do Rio de Janeiro. (...)
Observe que na leitura da manchete acima foi dito que “o casal deu entrada nos papéis para o
casamento em junho, no 5° Cartório de Registro Civil do Rio de Janeiro”. Sobre essa afirmação,
assinale a alternativa correta: (1,0)
a) A entrada de papéis pelos nubentes no Cartório trata-se do requerimento de habilitação para o
casamento e se mostra importante para análise dos impedimentos e das causas suspensivas por ventura
existentes; pois a existência de qualquer deles obsta a realização do casamento.
b) A entrada de papéis pelos nubentes no Cartório trata-se do requerimento de habilitação para o
casamento e, devido à sua importância, só em alguns casos especiais pode ser dispensada antes da
celebração, tal como na situação de casamento celebrado mediante procuração.
c) A entrada de papéis pelos nubentes no Cartório trata-se do requerimento de habilitação para o
casamento e é um dos requisitos legais para a equiparação do casamento religioso ao casamento civil.
d) A entrada de papéis pelos nubentes no Cartório trata-se do requerimento de habilitação para o
casamento e, não havendo fato obstativo, será extraído o certificado de habilitação. Sua importância está
em definir a data em que se consideram casados, pois não será a data do registro, mas sim desse
certificado de habilitação.
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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
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Questões:

ATENÇÃO: A prova é individual, sendo permitida a consulta apenas à lei seca. Os escritos que não
estiverem no espaço delimitado (linhas) para cada resposta não serão corrigidos. O escrito a lápis será
considerado rascunho e não será corrigido, bem como as palavras rasuradas. O uso de corretivo é
terminantemente proibido. Nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da
prova e eventuais dúvidas em relação a mesma serão solucionadas na data prevista para a vista de prova.

1) (2,0 pontos) Analise as duas situações seguintes de forma isolada, em seguida, responda o
que se pede:
Primeira situação: No dia 09 de setembro, por volta das 20h, na comarca de Belo
Horizonte/MG, dois sujeitos vulgarmente conhecidos como BOMBOM e TOMATE, agindo com
animus necandi e utilizando-se de duas facas, produziram em MAYARA os ferimentos descritos
no Relatório de Necropsia, os quais, por sua natureza, foram a causa eficiente da morte da
ofendida. Consta do Inquérito que, ante a suspeita de que a vítima Mayara teria furtado um
notebook de propriedade de sua prima, os “guerreiros da favela” decidiram puni-la com a pena
capital;
Segunda situação: De acordo com o Inquérito Policial, Bombom e Tomate fazem parte de um
grupo criminoso armado, composto por doze pessoas e voltado à prática de crimes contra a
pessoa, crimes contra o patrimônio e crimes de tortura da Lei 9.455/97. O grupo criminoso que
atua na região onde se deram os fatos, e, auto intitulam-se “guerreiros da favela”, acham-se no
direito de “punir” todos aqueles que “vacilam” no território por eles protegido. O conjunto
probatório demonstra o vínculo associativo permanente entre Bombom e Tomate e os demais
sujeitos do grupo criminoso que atua sob o pretexto de devolver a segurança retirada da
comunidade, mediante coação, por meio de violência e ameaças, além de extorquir os
moradores do bairro.
A) (1,5 ponto) Considerando a segunda situação hipotética, bem como os tipos penais
previstos nos arts. 288 e 288-A do Código Penal, faça a correta adequação típica das condutas
de Bombom e Tomate, EXPLICANDO de maneira fundamentada se os referidos sujeitos
devem ser responsabilizados pelo delito de “associação criminosa” ou por “constituição de
milícia privada”. Por fim, informe qual é o bem jurídico protegido pelo tipo penal em tela.
Padrão de resposta.: Bombom e Tomate devem responder pelo art. 288 do CP associação criminosa. Em que pese o enunciado dispor acerca de constituição de
uma milícia privada, ela não é destinada exclusivamente à prática de crimes previstos
no Código Penal, conforme exige o art. 288-A do CP. O enunciado informa que o
grupo criminoso volta-se à prática de crimes previstos no CP, mas também na Lei de
Tortura. Dessa forma, como houve restrição aos crimes praticados pela milícia, só
alcançado os previstos no CP, em estrita observância à legalidade, deve-se aplicar o art.
288, CP. O referido tipo penal protege a paz pública.
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B) (0,5 ponto) Considerando a sua resposta anterior, informe se existe alguma causa de
aumento de pena para o tipo penal correspondente às condutas de Bombom e Tomate.
Fundamente sua resposta, caso seja positiva.
Padrão de resposta: Existe. O delito de associação criminosa do art. 288 do Código
Penal, prevê em seu parágrafo único uma causa de aumento de pena, podendo ser
aumentada até a metade da pena, nos casos em que a associação é armada.
2) (1,5 ponto) Gustavo Gomes, alcunhado GG, aproveitando-se do recente episódio ocorrido
com o candidato à presidência, Jair Bolsonaro – que levou uma facada durante um ato de
campanha em Juiz de Fora – praticou a seguinte conduta: Inseriu e expôs no seu perfil do
facebook, na rede mundial de computadores, no dia 10 de setembro de 2018, em postagem
aberta e acessível ao público, frase contendo a seguinte mensagem com discurso de ódio e
estímulo à violência: “O atentado contra Bolsonaro foi realmente um atentado. A
gravidade é que foi forjada para mim. A facada foi real, excepcional, apenas deveria ter
feito maiores estragos”.
A) (1,0 ponto) Considere os tipos penais estudados e faça a correta adequação típica da
conduta de GG, informando o crime por ele praticado. Fundamente sua resposta.
Padrão: A conduta de GG configura o crime do art.287 do CP (apologia de crime ou
criminoso), tendo em vista que o mesmo praticou uma exaltação/elogio do fato delituoso
ocorrido com o candidato à presidência.
B) (0,5 ponto) Com base na situação narrada, explique se seria possível a ocorrência de
tentativa.
Padrão: Sim, pois o tipo penal em comento admite a tentativa, desde que não seja feita
de forma oral. Nesse sentido, seria perfeitamente possível que as palavras de GG não
chegassem ao conhecimento público, por motivos de falha no servidor, por exemplo.
3) (2,0 pontos) Suponha que Fernando tenha se associado a três indivíduos, formando uma
aliança armada, estável e duradoura, com o fim de praticar uma série indeterminada de crimes
de roubo, latrocínio, extorsão e extorsão mediante sequestro. Diversos crimes já foram
praticados.
A) (1,5 ponto) Com base na situação apresentada, explique se a conduta de Fernando
consistente em se “associar” na forma descrita acima, configura algum crime. Fundamente sua
resposta, indicando ainda a eventual existência de causas de aumento de pena e/ou
qualificadora.
Padrão de resposta.: Configura o crime de associação criminosa do art. 288 do CP.No
entanto a pena a ser aplicada será a do art. 8.º da Lei 8.072/90 (3 a 6 anos de reclusão)
pois se trata de associação voltada a prática de crimes hediondos. Além disso, incide a
causa de aumento de pena prevista no art. 288, parágrafo único, para os casos de
associação armada. (Associação criminosa do art. 288 do CP = 0,5 ponto; com a pena do
art. 8.º L.8072 = 0,5; incide a causa de aumento do 288, parágrafo único = 0,5).
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B) (0,5 ponto) Suponha que Fernando tenha denunciado à autoridade seu grupo. Nesta
situação, poderia ele ser beneficiado com o instituto da delação premiada? Explique de
maneira fundamentada, informando ainda os requisitos legais para a concessão do benefício,
caso a resposta seja positiva.
Sim, poderia, nos termos do parágrafo único do art. 8.º da Lei 8.072/90. A Delação deve
ser eficaz, possibilitando o desmantelamento da associação, havendo nexo entre a
delação e a desorganização do bando.
4) (1,5 ponto) Considere a operação deflagrada pela Polícia Federal em 2017 em São José
dos Campos, conhecida como “Operação Moneda” . A operação teve início a partir da
denúncia de um homem que compareceu a delegacia da PF e relatou que havia vendido um
aparelho celular a pessoa conhecida como MAURO, que pagou pelo aparelho a quantia de R$
1.100,00 em cédulas falsas, introduzindo na circulação dinheiro que sabia ser falso. Por meio
de interceptações autorizadas pela Justiça Federal em São José dos Campos, foram
identificadas outras três pessoas que haviam se associado de maneira estável e permanente
para o fim específico de fabricar e distribuir cédulas falsas: Ciro, José e Alceu. Os três últimos,
tinham um esquema de distribuição do dinheiro, após a falsificação eles mandavam as cédulas
falsas para outros estados e cobravam uma nota de verdade por 5 impressas na gráfica. Além
disso, eles venderam o dinheiro falso para Mauro, que por sua vez, utilizou as notas na compra
do aparelho celular. Com base na situação apresentada, faça a correta adequação típica das
condutas praticadas por MAURO, CIRO, JOSÉ e ALCEU, informando os crimes por eles
praticados. Fundamente sua resposta.

Padrão de resposta: Mauro deve ser responsabilizado pelo §1.º do art. 289, do CP,
modalidade equiparada ao crime de moeda falsa, por ter “introduzido na circulação a
moeda que sabia ser falsa”. Ciro, José e Alceu, por sua vez, devem ser
responsabilizados pelo crime do art. 289, “caput” tendo em vista que falsificavam
dinheiro para posterior distribuição (exaurimento do crime) em concurso com o crime de
associação criminosa (art. 288 do CP).

5) (1,0 ponto) Suzane é proprietária de um restaurante e recebeu, de boa-fé, uma nota de
cinquenta reais falsificada. Após constatar a falsidade do dinheiro, para não ficar no prejuízo,
Suzane o restituiu à circulação. Nos termos da situação hipotética descrita, explique se a
conduta de Suzane é típica, informando o tipo penal adequado caso a resposta seja positiva.
Explique ainda, com base no entendimento dos tribunais superiores se seria possível aplicar o
princípio da insignificância, diante da circunstancia apresentada.

Padrão de resposta: A conduta de Suzane é típica e amolda-se ao §2.º do art.289, uma
espécie privilegiada de colocação de moeda falsa em circulação, na hipótese daquele
que recebe de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa, a restitui à circulação, após
conhecer a falsidade. Finalmente, afasta-se a possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância no referido crime, pois o bem jurídico tutelado é a fé publica, a segurança
do sistema monetário e não o patrimônio.
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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
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Questões:

IMPORTANTE: A prova é individual. Consulta permitida somente à legislação não comentada. A
interpretação das questões constitui objeto da presente avaliação e, ainda, a fundamentação, a consistência, o
raciocínio lógico e a correção gramatical.

Questão 1 (1,0 ponto)

Na propositura da Contestação, em conformidade com o dispositivo legal expresso no atual
Código de Processo Civil (NCPC), incumbe ao réu, antes de discutir o mérito (em caráter
preliminar), alegar

a) a litispendência, não podendo alegar, preliminarmente, a coisa julgada.
b) apenas a nulidade da citação, não podendo alegar inexistência da citação.
c) a inexistência ou nulidade da citação.

d) somente a incompetência absoluta, pois a incompetência relativa é alegada apenas por
meio de exceção.

e) a conexão, mas não pode alegar, em preliminar, a perempção, prevista no art. 486,
parágrafo 3º, do CPC de 2015.

Questão 2 (1,0 ponto)

Após ter sido citado em demanda que tramita pelo procedimento comum, Celso, além de se
defender quanto ao mérito das alegações, deseja alegar incompetência relativa e incorreção
quanto ao valor da causa, bem como apresentar reconvenção.
Nessa situação hipotética, de acordo com o NCPC, devem ser apresentadas

contestação; e a reconvenção, em peça distinta.
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a) a defesa de mérito, a incompetência relativa e a incorreção do valor da causa, na
b) a defesa de mérito, a alegação de incompetência relativa e a reconvenção, na peça de
contestação; e a alegação de incorreção do valor da causa, em peça distinta.

c) a defesa de mérito, a alegação de incompetência relativa, a alegação de incorreção
do valor da causa e a reconvenção, em uma única peça processual de
contestação.

d) a defesa de mérito, na contestação; a alegação de incompetência relativa, por meio de
exceção, a alegação de incorreção do valor da causa e a reconvenção, em peças
distintas.

e) a defesa de mérito e a incompetência relativa, na contestação, a alegação de incorreção
do valor da causa e a reconvenção, em peças distintas.

Questão 3 (1,0 ponto)

De acordo com conteúdo abordado em sala de aula, e com auxílio mediante consulta à
legislação não comentada, relacione corretamente o instituto processual ao respectivo
conceito.
I – inépcia da petição inicial.
II – coisa julgada.
III – litispendência.
IV - carência de ação.

A – Há ____________________, quando se repete a ação, que está em curso.
B – Há ____________________, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de
que não caiba recurso.

C – Há ____________________ quando lhe falta pedido ou causa de pedir; da narração dos
fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível e/ou contiver
pedidos incompatíveis entre si.

D – Há_____________________ quando para propor ou contestar ação faltar às partes
interesse e legitimidade.
A sequência correta é:
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b) A – IV; B – III; C – II; D – I.
c) A – II; B – III; C – I; D – IV.
d) A – I; B – II; C – IV; D – III.

Questão 4 (1,0 ponto)
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a) A – III; B – II; C – I; D – IV.

A respeito de impedimento e suspeição, com base no Novo Código de Processo Civil (NCPC),
assinale a alternativa correta.

a) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando
receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de
iniciado o processo, quando aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa
ou quando subministrar meios para atender às despesas do litígio.

b) Há suspeição do juiz no processo em que figure como parte instituição de ensino com a
qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços,
cabendo ao magistrado analisar eventual existência de vício quanto à sua
imparcialidade para julgar a demanda.

c) O NCPC não vedou expressamente a criação de fato superveniente a fim de
caracterizar impedimento do juiz, embora tal conduta afigure-se verdadeira afronta à
boa-fé e à lealdade processuais, que devem reger todo o processo judicial.

d) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções em processo no
qual figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge,
companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório.

e) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando
interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Questão 5 (2,0 pontos)

Uma das grandes inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 é a modificação
no instituto jurídico da reconvenção. De acordo com o conteúdo abordado em sala de aula,
além de pesquisa à legislação não comentada, aponte as principais modificações, sua

justificativa sob o ponto de vista dos princípios processuais, além do procedimento da
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reconvenção no Novo CPC, citando, obrigatoriamente o dispositivo legal.
O procedimento está previsto no art. 343 do NCPC. Na contestação, é lícito ao réu propor
reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o
fundamento da defesa. Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu
advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. A desistência da ação
ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao
prosseguimento do processo quanto à reconvenção. O réu pode propor reconvenção
independentemente de oferecer contestação. O princípio objetivado com a modificação
do instituto jurídico é o princípio da economia processual. A reconvenção poderá ser
apresentada, juntamente com a contestação, em peça única.
Questão 6 (2,0 pontos)

Em conformidade com conteúdo abordado em sala de aula, discorra, sucintamente, sobre as
hipóteses de não cabimento da Reconvenção.

Não cabe reconvenção para pedir a improcedência dos pedidos do autor. Embora caiba
reconvenção em ação declaratória, contudo a ação não poderá pedir declaração
contrária à pretendida pelo autor, conforme entendimento da súmula 258 do STF.
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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:

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; 5) Questão respondida com “sim” ou “não”, sem a devida justificativa,
será atribuída nota “ZERO”.

Questão 1 - Leia o trecho da reportagem abaixo:

STF conclui julgamento e restringe prerrogativa de foro a parlamentares federais

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o foro por
prerrogativa de função conferido aos deputados federais e senadores se aplica apenas a crimes
cometidos no exercício do cargo e em razão das funções a ele relacionadas. A decisão foi tomada na
sessão desta quinta-feira (3) no julgamento de questão de ordem na Ação Penal (AP) 937. O
entendimento deve ser aplicado aos processos em curso, ficando resguardados os atos e as decisões
do STF – e dos juízes de outras instâncias – tomados com base na jurisprudência anterior, assentada
na questão de ordem no Inquérito (INQ) 687.
Prevaleceu no julgamento o voto do relator da questão de ordem na AP 937, ministro Luís
Roberto Barroso, que estabeleceu ainda que, após o final da instrução processual, com a publicação do
despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar
ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o
cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.
Seguiram integralmente o voto do relator as ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, presidente
da Corte, e os ministros Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de Mello. O ministro Marco Aurélio também
acompanhou em parte o voto do relator, mas divergiu no ponto em que chamou de “perpetuação do
foro”. Para ele, caso a autoridade deixe o cargo, a prerrogativa cessa e o processo-crime permanece,
em definitivo, na primeira instância da Justiça.
Ficaram parcialmente vencidos os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que
reconheciam a competência do STF para julgamento de parlamentares federais nas infrações penais
comuns, após a diplomação, independentemente de ligadas ou não ao exercício do mandato. E ainda
os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que deram maior extensão à matéria e fixaram também a
competência de foro prevista na Constituição Federal, para os demais cargos, exclusivamente para
crimes praticados após a diplomação ou a nomeação (conforme o caso), independentemente de sua
relação ou não com a função pública em questão.
Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377332; Data: 03/05/2018

A partir da leitura da reportagem, considerando o conteúdo trabalhado em sala de aula, o Código
de Processo Penal, o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, responda aos itens a seguir:

a) (Valor: 1,00 ponto) Explique o que é “foro por prerrogativa de função” citado na reportagem.
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- Foro por prerrogativa de função é um dos critérios considerados na fixação de competência
processual penal, conhecido como competência “ratione personae” (0,50). Em face da relevância
das funções desempenhadas por certos agentes, a Constituição Federal, as Constituições
Estaduais e a legislação infraconstitucional lhes confere o direito de serem processados e
julgados por órgãos jurisdicionais superiores (tribunais) (0,50).
b) (Valor: 1,00 ponto) Explique como era a regra do foro por prerrogativa de função para Deputados
Federais e Senadores, comparando com o novo entendimento adotado pelo STF. Aborde em sua
resposta os critérios: a partir de quando a pessoa passa a ter direito ao foro por prerrogativa de função;
para quais crimes; e o momento da fixação definitiva da competência.
Gabarito
- Antes do novo posicionamento do STF, a partir da diplomação, os Deputados Federais e os
Senadores passavam a ter o foro por prerrogativa de função, independentemente do crime
cometido e da época em que o crime fora cometido. Atualmente, o foro por prerrogativa de
função conferido aos deputados federais e senadores se aplica apenas a crimes cometidos no
exercício do cargo (após a diplomação) e em razão das funções a ele relacionadas. Ou seja, não
prevalece o foro por prerrogativa de função para crimes cometidos antes do exercício do cargo,
nem para crimes cometidos durante o exercício do cargo, mas que não tenham relação com a
função exercida. (0,50)
- Antes do novo posicionamento do STF, o foro por prerrogativa de função perdurava enquanto a
pessoa exercia o cargo. Caso a pessoa passasse a exercer outro cargo ou deixasse de exercer o
cargo que ocupava, alterava a competência. Com o novo posicionamento do STF foi estipulado
um marco de fixação definitiva da competência. Agora, após o final da instrução processual,
com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a
competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente
público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.
(0,50)

c) (Valor: 1,50 ponto) Considere que Hamilton é Deputado Federal e comete um crime (que não é
doloso contra a vida) no exercício do cargo e em razão da função, em concurso com Fábio, seu
assessor. Neste caso, quem seria competente para processar e julgar o crime cometido por Hamilton e
Fábio? Justifique e fundamente sua resposta.
Gabarito
- Por ser Deputado Federal, Hamilton tem foro por prerrogativa de função no STF; e Fábio, seu
assessor não tem foro por prerrogativa de função (0,50). Trata-se de um caso de continência,
uma vez os dois concorreram para a prática de um único crime. Prevê o Código de Processo
Penal que concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação.
Sendo assim, ambos serão processados e julgados pelo STF (0,50).
- Fundamento: Artigo 102, I, “b” da Constituição Federal (0,25); Artigo 78, III do Código de
Processo Penal. (0,25)
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Questão 2 – (Valor: 1,50 ponto) Durante viagem internacional, um crime fora cometido no interior de
aeronave brasileira que saiu do aeroporto de Milão na Itália, com destino ao aeroporto internacional de
Guarulhos, São Paulo/SP. Quando a aeronave estava em voo no espaço aéreo brasileiro, Marcos
(brasileiro) desferiu vários socos e chutes em José após uma discussão com viés político, causando em
José lesões corporais de natureza grave. A aeronave posou no aeroporto internacional de Guarulhos,
São Paulo/SP logo após o cometimento do crime.
Considerando a situação hipotética apresentada, responda quem seria competente para
processar e julgar o crime cometido por Marcos? Justifique e fundamente sua resposta.
Gabarito
- A Seção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo/SP seria competente para processar e
julgar o crime cometido por Marcos. Isso porque crimes cometidos no interior de aeronaves são
de competência da Justiça Federal (0,50); e com relação ao local, é aquele onde a aeronave
pousar após o crime (0,50)
- Artigo 109, IX da Constituição Federal (0,25); Artigo 90 do CPP (0,25)

Questão 3 – Denise e Ricardo, ambos moradores da cidade de Jabuti/SP, namoraram por
aproximadamente três anos. Contudo, Denise terminou o relacionamento, pois Ricardo era
extremamente ciumento e agressivo. Inconformado com o término do relacionamento Ricardo decidiu
que danificaria o carro de Denise, pois imaginava que Denise tinha ganhado o automóvel de um
suposto amante. Ricardo, então, para concretizar sua ideia, dirigiu-se até a casa de Denise e atirou uma
grande pedra no carro dela. A pedra atingiu o capô do automóvel causando um grande estrago, mas
também atingiu Maria, que transitava pela calçada naquele momento. Maria teve lesões na região do
tórax e ombro direito.
Considerando a situação narrada, responda as questões a seguir:
a) (Valor: 1,00 ponto) A hipótese apresentada configura uma das situações previstas no Código de
Processo Penal que justificam o simultaneus processus. Qual a classificação doutrinária para essa
hipótese de simultaneus processus? Justifique e fundamente sua resposta.
Gabarito
- Segundo a classificação doutrinária, trata-se da hipótese de continência por cumulação
objetiva. Nessa hipótese de continência, uma única conduta delituosa do agente produz mais
de um resultado, impondo-se, portanto, a apuração conjunta de todos eles. (0,35). No caso
concreto, ocorreu o que a doutrina chama de “aberratio delicti” que acontece quando o
agente objetiva determinado resultado (danificar o carro Denise) findo a alcança-lo, e,
também, outro que não estava em seus planos (lesões provocadas em Maria) (0,35)
- Fundamento: artigo 77, II do CPP (0,30)
b) (Valor: 1,00 ponto) Quem seria competente para processar e julgar Ricardo? Justifique e
fundamente sua resposta.
Gabarito
- Vara criminal da comarca de Jabuti/SP. O caso apresentado não caracteriza competência
“ratione personae”, competência especial (militar ou eleitoral), tampouco competência da
justiça federal. Sendo assim, a Justiça Estadual (residural) do local onde o crime se
consumou é a competente para o processamento e julgamento de Ricardo. (0,50)
- Fundamento: artigo 69, inciso I e artigo 70, “caput” do CPP (0,50)
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Questão 4 - (Valor: 1,00 ponto) A prática de uma infração penal, além de determinar o surgimento
da pretensão punitiva do Estado, pode causar um dano patrimonial à vítima, gerando,
consequentemente, o direito ao respectivo ressarcimento. O Código de Processo Penal prevê as
“medidas assecuratórias” – sequestro, arresto e hipoteca legal - como ações cautelares que visam
assegurar que a vítima terá como recompor seu prejuízo por meio do patrimônio do réu caso este
não promova o ressarcimento de forma espontânea, bem como a garantir que o condenado perderá
todos os bens adquiridos com o produto da prática delituosa.
Explique quando será cabível o sequestro, o arresto subsidiário e a hipoteca legal e sobre
que bens recaem.
Gabarito
- Sequestro pode ser determinado tanto no inquérito como no processo, recaindo sobre bens
imóveis ou móveis ilícitos do indiciado ou acusado, adquiridos com o provento da infração.
(0,40)
- Hipoteca Legal só é cabível durante o processo e recai sobre os bens imóveis lícitos de
propriedade do acusado. (0,30)
- Arresto subsidiário é cabível na fase processual e recai sobre os bens móveis lícitos de
propriedade do acusado, quando ele não possuir bens imóveis passíveis de hipoteca ou se o
patrimônio imobiliário já hipotecado mostrar-se insuficiente para cobrir a integralidade da
responsabilidade civil. (0,30)

Boa prova!
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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) Para o reconhecimento do direito de retenção, seja por acessões, seja por
benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias, exigem-se a demonstração da coexistência da posse de
um determinado bem imóvel e a prova da propriedade dos bens a serem indenizados.

“A” domiciliado em Catalão, é proprietário de um sítio em Cumari, onde mantém um caseiro “B”. “A”
arrendou parte desse sítio a “C”, que plantou, nesse local arrendado, um alqueire de cana.
Analisando as informações acima, assinale a alternativa correta.

a. “A” é possuidor indireto, com ius possessionis; “B” é possuidor direto; “C” é possuidor ilegítimo,
mas de boa-fé, com direito de retenção sobre a benfeitoria feita.

b. “A” é possuidor direto, com ius possidendi; “B” é possuidor indireto; “C” é possuidor de boa-fé,
mas sem direito de retenção pela acessão realizada.

c. “A” é possuidor indireto, com ius possidendi; “B” é detentor; “C” é possuidor legítimo, de boa-fé,
com direito de retenção sobre a acessão feita.

d. “A” é possuidor indireto, com ius possessionis; “B é detentor; “C” é possuidor legítimo, de boafé com direito de retenção pela benfeitoria realizada.

Questão 02 (1,0 ponto) De acordo com o que estabelece o artigo 1200 do Código Civil, é justa a posse
que não for violenta, clandestina ou precária. E nos termos do artigo 1201 do mesmo diploma legal, está
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dito que é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da
coisa. Diante de tais enunciados, assinale a alternativa correta:

a. Presume-se ser possuidor de boa-fé, quem de forma não violenta obtiver e apresentar justo
título para transferir o domínio ou a posse, não se admitindo prova em contrário em nenhuma
hipótese.

b. Boa-fé mostra-se como sendo circunstância essencial para o uso das ações possessórias, mesmo
que a posse seja justa, e o possuidor de má-fé não tem ação para proteger-se de eventual ataque
à sua posse.

c. Obtida a posse por meio clandestino, será injusta em relação ao legítimo possuidor, e injusta
também no que toca a um eventual terceiro que não tenha posse alguma

d. Caso venha a ser produzida em juízo prova visando à mudança do caráter primitivo da posse,
esta não perderá aquele caráter com que foi adquirida, ainda que alguém que tendo a posse
injusta do bem obtido por meio de violência, venha a adquiri-lo posteriormente por meio de
escritura de compra e venda.

e. Quem pacificamente ingressar em terreno de outrem, sem ter a preocupação de ocultar a
invasão, estará praticando esbulho, apesar de sua conduta na se identificar com nenhum dos
três vícios referidos no artigo 1200 do Código Civil.

Questão 03 (1,0 ponto) Com referência à posse, julgue os itens que se seguem.

I. Somente as benfeitorias necessárias e úteis são passiveis de indenização e asseguram ao
possuidor de boa-fé o direito de retenção. As acessões erigidas pelo possuidor de boa-fé em
terreno alheio, embora passíveis de indenização, não conferem ao possuidor o direito de
retenção do imóvel até o seu efetivo pagamento.

II. Se uma pessoa adquiriu a posse do bem por meio de autorização verbal concedida pela
proprietária, não há que se falar em posse justa, em face do vício no modo de aquisição.

III. A posse direta se confunde com a detenção, pois o detentor exerce atos possessórios enquanto
o proprietário exerce a posse indireta sobre o bem objeto da relação jurídica.

IV. Configurada a boa-fé do possuidor que tenha realizado no imóvel alheio benfeitorias ou cessões,

do bem pelas benfeitorias e acessões produzidas pelo possuidor ou detentor.
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impõe-se o dever de indenizar por parte do titular do domínio, assim como o direito de retenção

V. O possuidor deverá ser mantido na posse se, contra ele, for exibido título de propriedade ou
outro título de posse, que possa ser considerado melhor que o seu.

Estão certos apenas os itens:
a. I e III
b. I e V
c. II e III
d. II e IV
e. IV e V

Questão 04 (1,0 ponto) Com relação à posse, assinale a alternativa correta.

a. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de
direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor
direto defender a sua posse contra o possuidor indireto.

b. Tendo em vista que a posse somente é defendida por ser um indício de propriedade, obsta à
manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a
coisa.

c. Não autorizam a aquisição da posse justa os atos violentos, senão depois de cessar a violência;
entretanto, se a coisa obtida por violência for transferida, o adquirente terá posse justa e de
boa-fé, mesmo ciente da violência anteriormente praticada.

d. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da
coisa. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, mesmo após a ciência
inequívoca que possui indevidamente.

e. O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, a
qualquer tempo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à
manutenção, ou restituição da posse.

Questão 05 (2,0 pontos) Julgue a afirmação abaixo em certo ou errado, relativos à propriedade e
explique fundamentando sua resposta.

Compõem o direito de propriedade as faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa de quem
injustamente a possua, de modo que, tendo-se como certo o conceito de posse injusta como aquela
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violenta, clandestina ou precária, não será possível obter a posse por meio de reivindicatória se a pessoa
que detém a coisa não o faz mediante qualquer dos mencionados vícios.

Item: "errado".

Análise da questão: a posse injusta, leitura contrária do art. 1.200 do CC, é a violenta, clandestina ou
precária. A 2ª parte do art. 1.228 do CC confere ao proprietário da coisa o direito de reavê-la do poder
de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A expressão deve ser entendida em termos
genéricos, ou seja, a injusta posse ou detenção é aquela sem título, sem causa jurídica. Não se aplica,
assim, a acepção restrita do art. 1.200 do CC. Para que os efeitos da ação reivindicatória sejam
reconhecidos, detém injustamente quem não tem título que a justifique, ainda que a posse ou a
detenção da coisa não seja violenta, clandestina ou precária.

Questão 06 (2,0 pontos) Gustavo vendeu seu carro, o qual utilizava diariamente, para Moacir.
Entretanto, conforme previamente acordado, Gustavo continuará a usá-lo a título de empréstimo de
coisa infungível. Em face dessa situação hipotética e da legislação civil relacionada ao direito das coisas,
julgue o seguinte item explicando sua resposta: No caso apresentado, há a figura do instituto jurídico da
traditio brevi manu?

Item: "errado".

Análise da questão: a situação hipotética descreve o instituto do constituto possessório, espécie de
tradição ficta na qual se transfere a posse indireta. É ficta porque prescinde de apreensão física da coisa.
Assim ocorre quando o comprador já deixa a coisa comprada

em poder do vendedor, seja em comodato (empréstimo de coisa infungível), seja em locação, por
exemplo. Ou seja, de fato, o adquirente não chega nem mesmo a receber a coisa, mas, mesmo assim,
adquire posse sobre ela. O vendedor, que até então tinha posse plena (direta e indireta), passa a ter
apenas posse direta ("detenção" física), enquanto ao comprador é transferida a posse indireta (título de
possuidor). Em resumo, é a operação jurídica que altera a titularidade na posse, de maneira que, aquele
que possuía em seu próprio nome, passa a possuir em nome de outrem. Contrariamente, na traditio
brevi manu, aquele que possuía em nome alheio, passa a possuir em nome próprio (por exemplo, é o
caso do locatário, que adquire a propriedade da coisa locada).
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8,0
Data: 24/09/18
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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) Julgue o próximo item relativo à propriedade, certo ou errado, e justifique sua
resposta: (A simples citação do artigo não será considerada justificativa).

Compõem o direito de propriedade as faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa de quem
injustamente a possua, de modo que, tendo-se como certo o conceito de posse injusta como aquela
violenta, clandestina ou precária, não será possível obter a posse por meio de reivindicatória se a pessoa
que detém a coisa não o faz mediante qualquer dos mencionados vícios.
Item: "errado".
Análise da questão: a posse injusta, leitura contrária do art. 1.200 do CC, é a violenta, clandestina ou
precária. A 2ª parte do art. 1.228 do CC confere ao proprietário da coisa o direito de reavê-la do poder
de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A expressão deve ser entendida em termos
genéricos, ou seja, a injusta posse ou detenção é aquela sem título, sem causa jurídica. Não se aplica,
assim, a acepção restrita do art. 1.200 do CC. Para que os efeitos da ação reivindicatória sejam
reconhecidos, detém injustamente quem não tem título que a justifique, ainda que a posse ou a
detenção da coisa não seja violenta, clandestina ou precária.
Questão 02 (1,0 ponto) De acordo com o que estabelece o artigo 1200 do Código Civil, é justa a posse
que não for violenta, clandestina ou precária. E nos termos do artigo 1201 do mesmo diploma legal, está
dito que é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da
coisa. Diante de tais enunciados, assinale a alternativa correta:

a. Quem pacificamente ingressar em terreno de outrem, sem ter a preocupação de ocultar a

três vícios referidos no artigo 1200 do Código Civil.
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invasão, estará praticando esbulho, apesar de sua conduta na se identificar com nenhum dos

b. Presume-se ser possuidor de boa-fé, quem de forma não violenta obtiver e apresentar justo
título para transferir o domínio ou a posse, não se admitindo prova em contrário em nenhuma
hipótese.

c. Boa-fé mostra-se como sendo circunstância essencial para o uso das ações possessórias, mesmo
que a posse seja justa, e o possuidor de má-fé não tem ação para proteger-se de eventual ataque
à sua posse.

d. Obtida a posse por meio clandestino, será injusta em relação ao legítimo possuidor, e injusta
também no que toca a um eventual terceiro que não tenha posse alguma

e. Caso venha a ser produzida em juízo prova visando à mudança do caráter primitivo da posse,
esta não perderá aquele caráter com que foi adquirida, ainda que alguém que tendo a posse
injusta do bem obtido por meio de violência, venha a adquiri-lo posteriormente por meio de
escritura de compra e venda.

Questão 03 (1,0 ponto) Com referência à posse, julgue os itens que se seguem.

I. Configurada a boa-fé do possuidor que tenha realizado no imóvel alheio benfeitorias ou cessões,
impõe-se o dever de indenizar por parte do titular do domínio, assim como o direito de retenção
do bem pelas benfeitorias e acessões produzidas pelo possuidor ou detentor.

II. Somente as benfeitorias necessárias e úteis são passiveis de indenização e asseguram ao
possuidor de boa-fé o direito de retenção. As acessões erigidas pelo possuidor de boa-fé em
terreno alheio, embora passíveis de indenização, não conferem ao possuidor o direito de
retenção do imóvel até o seu efetivo pagamento.

III. O possuidor deverá ser mantido na posse se, contra ele, for exibido título de propriedade ou
outro título de posse, que possa ser considerado melhor que o seu.

IV. Se uma pessoa adquiriu a posse do bem por meio de autorização verbal concedida pela
proprietária, não há que se falar em posse justa, em face do vício no modo de aquisição.

V. A posse direta se confunde com a detenção, pois o detentor exerce atos possessórios enquanto
o proprietário exerce a posse indireta sobre o bem objeto da relação jurídica.

Estão certos apenas os itens:

a. I e III

c. II e III
d. II e IV
e. IV e V
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b. I e V

Questão 04 (2,0 pontos) Paulo é proprietário de um apartamento e o alugou para Antônio, por um
contrato de locação de prazo determinado de 12 meses. Carlos invadiu o apartamento e trocou as
fechaduras das portas impedindo que Antônio entrasse no imóvel. Neste caso na condição de inquilino,
o que Antônio pode fazer com relação a seu direito? Explique.

RESPOSTA: Antônio como possuidor direto do imóvel poderá entrar com uma ação de reintegração de
posse proveniente ao esbulho que sofreu... Se a posse for nova com pedido de liminar para retirada
imediata de Carlos do imóvel... A dúvida cairia se ele teria ou não direito de requerer a referida ação...
a legislação vigente autoriza, pois neste caso o que está se discutindo é a posse... e toda posse pode
ser tutelada.

Questão 05 (2,0 pontos) Pedro, viúvo, pai de Caio, Eduardo e Leonardo, faleceu, deixando a
propriedade de uma fazenda no interior de Goiás. Caio reside na fazenda e seus dois irmãos, no Mato
Grosso. Antes do início do inventário, durante uma semana em que Caio viajou, e 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, Caio poderá ajuizar
sozinho a ação, desde que com a anuência dos demais herdeiros? Explique sua resposta

RESPOSTA: No caso em questão, Caio poderá ajuizar a ação sozinho para a defesa da posse de todo o
imóvel, não necessitando da autorização dos demais herdeiros para tanto. A legislação vigente,
autoriza a Caio por ter sua posse esbulhada, juntamente com seus irmãos independentemente de sua
presença na ação, desde que requeira para todo o imóvel.
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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 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): Paulo é pecuarista e cria, de modo profissional, gado de raça para venda a frigoríficos,
bem como seleciona as melhores raças para exportação de carne. Na fazenda de Paulo, há emprego de
equipamentos modernos, mão de obra qualificada, pesquisa de zootecnia e altos investimentos; entretanto, ele
não tem nenhum registro como empresário, exercendo a pecuária como pessoa natural. Diante dessa situação
hipotética, responda:

a) A atividade exercida por Paulo é empresa (0,25 pontos)? Explique (0,5 ponto) e dê o fundamento legal
de sua resposta (0,25 pontos). A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não atribui
pontuação.

b) É obrigatória a inscrição de Paulo na Junta Comercial como empresário (0,25 pontos)? Explique (0,5
ponto) e dê o fundamento legal de sua resposta (0,25 pontos). A simples menção ou transcrição do
dispositivo legal não atribui pontuação.

Respostas esperadas:

a) Sim (0,25 pontos). A atividade exercida por Paulo é empresa, pois nela se verifica uma atividade
econômica dotada de organização de bens e pessoas com finalidade de produção de bens para o
mercado (0,5 ponto), com base na dicção do Art. 966, caput, do Código Civil (0,25 pontos).

2ª questão (2,0 pontos): Ao analisar a proposta de 5ª alteração contratual da sociedade empresária PREMIUM
REPRESENTAÇÕES E VIAGENS LTDA., apresentada à Junta Comercial do Estado de Goiás em 20 de setembro
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de 2018, verifica-se que, por meio de tal alteração contratual, pretende-se incluir na sociedade, na qualidade de
sócia minoritária, a menor BRUNA CUNHA DE CASTRO, nascida em 01/10/2009. O capital social da sociedade já
havia sido todo integralizado no ato de sua constituição e, na alteração contratual proposta, a nova sócia não foi
nomeada como administradora. No ato, por ser menor, a nova sócia foi representada por sua mãe, que assinou a
alteração contratual em seu nome. Diante dessa situação hipotética, responda:
a) A Junta Comercial do Estado de Goiás poderá averbar no registro da sociedade PREMIUM
REPRESENTAÇÕES E VIAGENS LTDA. a alteração contratual acima descrita? (0,5 ponto) Por quê? (0,5
ponto) Dê o fundamento legal, com base no Código Civil, de suas respostas (0,5 pontos). A simples
menção ou transcrição do dispositivo legal não atribui pontuação.

b) Qual a espécie de nome empresarial da sociedade PREMIUM REPRESENTAÇÕES E VIAGENS LTDA.?
(0,5 ponto)

Respostas esperadas:

a) Sim, a Junta Comercial do Estado de Goiás poderá averbar no registro da sociedade Premium
Representações e Viagens Ltda. (0,5 ponto), porque, embora a nova sócia Bruna seja menor e
absolutamente incapaz, ela foi representada por sua mãe, o capital social já estava todo
integralizado e ela não vai exercer função de administração (0,5 ponto), conforme art.974 (0,25
pontos), § 3º, incisos I, II e III (0,25 pontos) do Código Civil.

b) Denominação (0,5 ponto).

3ª questão (2,5 pontos): Lake Securitizadora S.A. propôs ação de execução em face de Aureo Gilvan Aires
Bitencourt ME. Uma vez que o devedor, citado, não pagou a dívida executada e nem indicou bens para penhora, a
sociedade exequente requereu ao juízo que fosse realizada a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação
financeira em nome do executado, o que foi deferido. Em consequência disso, a secretaria do juízo promoveu uma
busca, pelo sistema BacenJud, de dinheiro depositado em quaisquer contas vinculadas ao registro CNPJ do
executado. A busca não resultou em bloqueio de valores suficientes para pagamento da dívida. A sociedade
credora, então, pediu ao juízo que também fosse realizada a mesma busca em contas vinculadas ao registro CPF
do Sr. Aureo Gilvan Aires Bitencourt. Com base nessa situação hipotética, responda:
a) Imaginando ser você o juiz da execução, defina sua decisão (0,25 pontos), explicando porque deve ser
deferida, ou não, a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira vinculados ao CPF do Sr.
Aureo Gilvan Aires Bitencourt (1,0 ponto).

b) Se o Sr. Aureo Gilvan Aires Bitencourt ostenta, em seu nome empresarial, a expressão “ME”, significa que
sua atividade econômica foi enquadrada como microempresa. Qual critério foi utilizado para que a
empresa tivesse tal enquadramento (1,0 ponto)? Dê o fundamento legal (0,25 pontos). A simples
menção ou transcrição do dispositivo legal não atribui pontuação.

Respostas esperadas:

a) Imaginando ser juiz da execução, o pedido de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação
financeira vinculados ao CPF do Sr. Aureo Gilvan Aires Bitencourt deve ser deferido (0,25

pontos), uma vez que, por ser empresário individual, o Sr. Aureo atua como pessoa natural

seu patrimônio é único, composto tanto pelos bens que destinou ao exercício da empresa, quanto
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(física), exercendo empresa em nome próprio e sem constituir pessoa jurídica, razão pela qual

pelos demais bens existentes, como as contas vinculadas ao seu CPF, por exemplo (1,0 ponto).

b) O único critério utilizado foi seu faturamento bruto anual, o qual deve ser inferior a R$ 360 mil
(1,0 ponto), conforme dicção do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar 123/2006 (0,25 pontos).

4ª questão (1,5 pontos): A sociedade empresária Rio Paradise Agência de Viagens e Turismo Ltda. requereu à
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, em 31 de agosto de 2018, o registro de seus atos constitutivos e,
consequentemente, de seu nome empresarial. A Junta Comercial, por sua vez, negou o pedido de registro ao
argumento de que, desde o dia 23 de maio de 2005, já se encontrava registrado, no mesmo órgão, o nome
empresarial da sociedade Paradise Agência de Viagens e Turismo Ltda. Diante dessa situação hipotética
responda:

a) A decisão da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro foi correta (0,25 pontos)? Explique (0,5 ponto)
e fundamente legalmente suas respostas. (0,25 pontos) A simples menção ou transcrição do
dispositivo legal não atribui pontuação.

b) Em que princípio formador do nome empresarial se fundamentou a decisão da Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro (0,5 ponto)?

Respostas esperadas:

a) Sim, a decisão da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro foi correta (0,25 pontos), porque
não poderá ser registrado nome empresarial igual ou parecido com outro previamente registrado
na mesma Junta Comercial, a ponto de gerar confusão entre eles, como é o presente caso, em que
a semelhança entre os nomes é muito grande e as sociedades empresárias em questão atuam no
mesmo ramo de atividade, o que pode gerar confusão (0,5 ponto), conforme previsão do art.
1.166 do Código Civil c/c art. 34 da Lei 8934/1994 (0,25 pontos).

b) Princípio da novidade (0,5 ponto).
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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 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): Paulo é juiz federal, mas atua também como pecuarista e cria, de modo profissional,
gado de raça para venda a frigoríficos, bem como seleciona as melhores raças para exportação de carne. Na
fazenda de Paulo, há emprego de equipamentos modernos, mão de obra qualificada, pesquisa de zootecnia e
altos investimentos; entretanto, ele não tem nenhum registro como empresário, exercendo a pecuária como
pessoa natural. Diante dessa situação hipotética, responda:

a) A atividade exercida por Paulo é empresa (0,25 pontos)? Explique (0,5 ponto) e dê o fundamento legal
de sua resposta (0,25 pontos). A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não atribui
pontuação.

b) Paulo poderia se inscrever na Junta Comercial como empresário (0,25 pontos)? Explique sua resposta
(0,75 pontos).

Respostas esperadas:

a) Sim (0,25 pontos). A atividade exercida por Paulo é empresa, pois nela se verifica uma atividade
econômica dotada de organização de bens e pessoas com finalidade de produção de bens para o
mercado (0,5 ponto), com base na dicção do Art. 966, caput, do Código Civil (0,25 pontos).

b) Não (0,25 pontos), porque Paulo é juiz federal e, portanto, servidor público, situação que o

se registrar na Junta Comercial como empresário (0,75 pontos).
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impede de exercer regularmente atividade empresária em nome próprio e, consequentemente, de

2ª questão (2,0 pontos): Ivânia Aparecida Neves EPP atua como empresária na cidade de Catalão (GO), sendo
proprietária de 4 (quatro) estabelecimentos do tipo panificadora, em que emprega cerca de 100 (cem) pessoas.
Infelizmente, Ivânia sofreu um acidente vascular cerebral que, após poucos dias, resultou em sua morte. Ivânia
deixou como única herdeira sua filha menor Bruna Aparecida Neves, de apenas 10 anos de idade. Diante dessa
situação hipotética, responda:

a) Em que condições a empresa exercida por Ivânia antes de sua morte poderá continuar a funcionar (1,0
ponto)? Dê o fundamento legal de sua resposta (0,25 pontos).

b) Se Ivânia ostentava, em seu nome empresarial, a expressão “EPP”, significa que sua atividade econômica
foi enquadrada como empresa de pequeno porte. Qual critério foi utilizado para que a empresa tivesse tal
enquadramento (0,5 ponto)? Dê o fundamento legal (0,25 pontos). A simples menção ou transcrição
do dispositivo legal não atribui pontuação.

Respostas esperadas:

a) A empresa exercida por Ivânia antes de sua morte poderá continuar a funcionar por meio de sua
filha menor e única herdeira, desde que esta obtenha autorização judicial e seja regularmente
representada, por ser absolutamente incapaz (1,0 ponto), conforme disposto no art. 974, caput e §
1º do Código Civil (0,25 pontos).

b) O único critério utilizado foi seu faturamento bruto anual, o qual deve ser superior a R$ 360 mil e
inferior a R$ 4,8 milhões de reais (0,5 ponto), conforme dicção do art. 3º, inciso II, da Lei
Complementar 123/2006 (0,25 pontos).

3ª questão (2,5 pontos): MCA Engenharia Ltda. foi constituída em março de 1982 e registrada na Junta
Comercial do Estado de Goiás. Em maio de 2000, por sua vez, outra sociedade, chamada MCA Engenharia e
Arquitetura Ltda. foi constituída e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Esta última atua no
mesmo ramo de atividade da primeira e participa de obras nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio
Verde e Catalão. A sociedade mais antiga, então, propôs ação em desfavor da mais nova, com fim de obriga-la a
abster-se de usar seu nome empresarial e alterá-lo em seu registro, uma vez que a sociedade autora havia se
registrado mais de 18 anos antes e a manutenção do nome da sociedade ré poderia causar confusão entre
fornecedores e financiadores, principalmente porque a sociedade mais nova atua no estado de Goiás, embora seu
registro tenha sido feito na Junta Comercial de Minas Gerais. Diante dessa situação hipotética e baseado apenas
nas informações contidas no enunciado, responda:

a) A sociedade MCA Engenharia Ltda. (mais antiga e registrada na Junta Comercial de Goiás) tem razão em
sua pretensão (0,25 pontos)? Explique sua resposta (1,0 ponto) e dê o fundamento legal. (0,25
pontos).

b) Em qual dos princípios formadores do nome empresarial se baseia a pretensão a sociedade autora da
ação judicial (0,25 pontos)? O que informa tal princípio (0,5 ponto)?

c) Qual é a espécie de nome empresarial das sociedades envolvidas no litígio acima descrito? (0,25 pontos).

Respostas esperadas:
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a) Não (0,25 pontos), porque só registrou seu nome empresarial na Junta Comercial de Goiás, a
qual só garante exclusividade e proteção nos limites do território do estado de Goiás (1,0 ponto),
conforme art. 1.166 do Código Civil (0,25 pontos).

b) Princípio da novidade (0,25 pontos), pelo qual não pode ser registrado, na mesma Junta
Comercial, novo nome empresarial igual ou parecido com outro previamente registrado, a ponto
de causar confusão (0,5 ponto).

c) Denominação (0,25 pontos).

4ª questão (1,5 pontos): Uma sociedade limitada está a ser constituída por dois sócios, João Agripino Resende e
Luís Filisbino Oliveira. Seu objeto social é o comércio de alimentos orgânicos e hidropônicos. O nome empresarial
adotado pela sociedade, segundo o contrato social apresentado para registro na Junta Comercial foi denominação
social: “Vida Saudável Ltda.”. A Junta Comercial impugnou o nome empresarial por inadequação às exigências
legais para a formação da denominação. Diante dessa situação hipotética responda:
a) A decisão da Junta Comercial foi correta (0,25 pontos)? Explique sua resposta (0,25 pontos).
b) Que providência a sociedade empresária descrita deverá tomar se quiser garantir a exclusividade de seu
novo nome empresarial em todo o território nacional? (0,25 pontos). Explique sua resposta (0,25 pontos)
e dê o fundamento legal com fundamento no Código Civil (0,25 pontos).

c) Sugira um nome empresarial que a sociedade acima poderia adotar caso desejasse utilizar uma firma
social (0,25 pontos).

Respostas esperadas:

a) Sim, a decisão da Junta Comercial foi correta (0,25 pontos), porque no caso de denominação,
além do elemento fantasia (Vida Saudável), é obrigatório acrescentar o ramo de atividade
econômica (Comércio de Alimentos Orgânicos e Hidropônicos), conforme previsão da IN
39/2017 do DREI (0,25 pontos).

b) Deverá registrar seu nome empresarial em todas as Juntas Comerciais dos estados da Federação
(0,25 pontos) uma vez que cada Junta Comercial só tem jurisdição nos limites do território do
estado em que tem sede (0,25 pontos), conforme art. 1.166 do Código Civil (0,25 pontos).

c) Resende e Oliveira Ltda., ou variações possíveis conforme IN 39/2017 do DREI (0,25 pontos).

Aluno(a):

Formulário de Prova
Disciplina:
DIREITO PENAL V
Professor(a): Talita Neri C. de Oliveira
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Curso de Direito
Valor:
8,0
Data: 21/09/18
Turma:
6º 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:

ATENÇÃO: A prova é individual, sendo permitida a consulta apenas à lei seca. Os escritos que não estiverem no espaço
delimitado (linhas) para cada resposta não serão corrigidos. O escrito a lápis será considerado rascunho e não será corrigido, bem
como as palavras rasuradas. O uso de corretivo é terminantemente proibido. Nenhum questionamento será atendido pelo
professor durante a realização da prova e eventuais dúvidas em relação a mesma serão solucionadas na data prevista para a vista
de prova.

1) (2,0 pontos) Nesta última sexta-feira, cansada após um dia exaustivo de trabalho e estudo,
Mirian sentou-se na calçada de sua rua, localizada em um bairro conhecido como “ponto de
tráfico” em Catalão. Desanimada, ela olhava para a rua, sem saber o que fazer, quando de
repente, avistou um vulto, saindo das sombras da noite. Era Alfredo, um adolescente
cadeirante que enfrentava enormes dificuldades ao se locomover em direção à residência do
traficante, tudo para sustentar o seu vício pela droga popularmente conhecida como “crack”. O
primeiro impulso de Mirian foi ajudar o cadeirante a subir a ladeira, e tão logo ofereceu auxílio,
o mesmo não foi dispensado. Ocorre que Mirian, mal sabia das pretensões de Alfredo, e assim
que chegaram até o local de destino ele informou que precisava pegar umas “pedrinhas” para
fumar, e que para isto, dependeria do auxílio de Mirian para chegar até o ponto de venda,
chamar o traficante, adquirir a droga, entregá-la para o consumo de Alfredo, e em seguida,
ajudá-lo a retornar o percurso.
Valendo-se do exemplo acima citado, suponha que Mirian tenha prestado auxílio à Alfredo, e
além de ter contribuído para que ele chegasse até o ponto de droga, comprou uma pequena
quantidade de droga, entregando-a em seguida, para o consumo de Alfredo. Nesse sentido,
faça a correta adequação típica da(s) conduta(s) de Mirian e Alfredo. Explique, por fim, se a(s)
conduta(s) praticada(s) por Alfredo admite prisão em flagrante.
Padrão Resposta.: A conduta de Mirian encontra correspondência com o tipo penal do art.
33 “caput” da Lei de Drogas (Lei n.11.343/2006) tráfico de drogas (0,5), por ter
“entregado a consumo” incidindo ainda, a causa de aumento do art. 40, VI (0,5). A
conduta de Alfredo, por sua vez, encontra correspondência com o art. 28 “caput” da
mesma lei (0,5). A conduta de Alfredo, por tratar-se de porte de droga para consumo
próprio, não comporta prisão em flagrante. Caso ele seja flagrado deve ser imediatamente
encaminhado ao juizado competente ou assumir o termo de compromisso de a ele
comparecer, lavrando-se TCO (0,5).
2) (1,5 pontos) “MALANDRUS” e “VACILÃO” associaram-se de maneira estável e
permanente para o fim de praticar, reiteradamente, os crimes definidos no art. 33, caput e
§1.º da Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas). Além disso, exportaram drogas para a

GABARITO

GABARITO

Colômbia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Nesse sentido, faça a correta adequação típica da(s) conduta(s) de “Malandrus” e “Vacilão”.
Padrão resposta.: No que se refere à primeira conduta praticada por Malandrus e Vacilão,
esta encontra correspondência com o tipo penal do art. 35, “caput” da Lei 11.343/06
conhecida como associação para o tráfico (0,5). Devem ser responsabilizados também, pela
segunda conduta, em concurso material, consistente em “exportar drogas” que configura o
crime de tráfico previsto no art. 33 “caput” da mesma lei (0,5), devendo ainda incidir a causa
de aumento de pena do art. 40, I, desta lei, tendo em vista que as circunstâncias do fato
evidenciam a transnacionalidade do delito (0,5).

3) (2,0 pontos) Pablo adquiriu, transportou e trouxe consigo, para consumo pessoal, cinco
porções de maconha, que totalizavam 1kg, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. No juizado especial, foi realizada audiência preliminar,
momento em que foram aplicadas, imediatamente, as penas previstas nos incisos I e II do
art. 28 da Lei 11.343/2006. No entanto, Pablo descumpriu, injustificadamente a pena de
prestação de serviços à comunidade. Com base nessa situação, EXPLIQUE qual é o
procedimento a ser adotado pelo juiz, ao verificar o descumprimento da sanção de
prestação de serviços à comunidade; Posteriormente, INFORME quais são as medidas de
correção que podem ser aplicadas pelo juiz para garantir que a pena imposta à Pablo seja
cumprida, EXPLICANDO cada uma. Fundamente sua resposta.
Padrão de resposta: Verificando o descumprimento da sanção de prestação de serviços à
comunidade, o juiz deverá designar uma audiência admonitória (0,5) para que o acusado e
seu defensor apresentem eventual justificativa para o não cumprimento da pena. Se o juiz
constatar que o descumprimento se deu de maneira injustificada, deve aplicar as medidas do
art. 28,§6.ºs sucessivamente (0.5): 1.º Admoestação verbal, uma repreensão oral realizada
em audiência específica na qual o acusado deve ser advertido acerca das consequências
inerentes ao descumprimento das penas previstas no art. 28 e diz respeito a avisar o acusado
que ele vem descumprindo as penas impostas, estando sujeito à multa coercitiva (0,5); 2.º)
Multa, que funciona como medida de última ratio, ou seja, não pode ser aplicada de imediato,
somente quando houver prévia admoestação verbal e mesmo assim houver resistência por
parte do acusado em adimplir o cumprimento da(s) pena(s) anteriormente fixadas (0,5).
4) (1,5 ponto) Uma das principais mudanças introduzidas pela Lei 11.343/06, diz respeito à
mudança da política criminal em relação ao usuário de drogas. Antes, o usuário estava sujeito
à pena de detenção, atualmente, restou afastada a possibilidade de aplicação de pena privativa
de liberdade. Tratando-se de um crime contra a saúde pública, critica-se a incriminação das
condutas praticadas pelo usuário ou dependente de drogas, que são objeto do art. 28 da Lei. O
contra-argumento é que a saúde de cada cidadão integra a saúde pública. Considerando a
controvérsia apresentada, bem como os estudos envolvendo o tema, responda aos seguintes
questionamentos: a) Quais são os argumentos expendidos pela jurisprudência do STJ
para a não aplicação do princípio da insignificância ao crime previsto no art. 28 da
referida lei? (1,0); b) A quantidade mínima de entorpecente encontrada em poder do
autor do delito constitui, por si só, elemento suficiente de prova para a exclusão do
crime previsto no art. 33 da Lei? Fundamente (0,5).
 Resposta: Para o STJ, é firme o entendimento no sentido de que a pequena quantidade
de substância entorpecente, por ser característica própria do tipo penal não afasta a
tipicidade da conduta (ainda que ínfima a quantidade apreendida). Além disso, não se

aplica. (STJ, RHC 35.072/DF), em razão do crime ser de perigo abstrato, sendo punido
em virtude da potencialidade lesiva que pode causar à toda coletividade (suj.passivo).
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 De forma a auxiliar o juiz, o art. 28,§2.º da Lei determinada que, para verificar se a droga
se destinava ao consumo pessoal, o juiz deverá atender à natureza e à quantidade da
substancia apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

5) (1,0 ponto) O advento da Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência, ou ainda, Estatuto da Pessoa com Deficiência, muito contribuiu para a
emancipação dos direitos da pessoa portadora de deficiência. No entanto, esta lei representa
uma constante superação de condutas excludentes, que pressupõe um novo parâmetro de
tratamento ético e conscientização no âmbito de toda sociedade. A despeito da existência de
proteção normativa, as pessoas com deficiência ainda não estão devidamente amparadas, de
tal forma que não conseguem exercer, com segurança, os seus direitos humanos e liberdades
fundamentais. Conforme o art. 4.º da Lei “toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade
de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhum tipo de discriminação”. Sobre
o tema, discorra, em algumas linhas, sobre a “discriminação em razão da deficiência” e a
possível relação dessa conduta com as “barreiras atitudinais”. Ao final, informe se existe
alguma consequência penal para a prática desta conduta abusiva.
Padrão de resposta esperado: O aluno deverá ser capaz de explicar o significado de
“discriminação em razão da deficiência”, sem copiar o texto da lei, ou seja, deverá ser capaz de
explicar com suas próprias palavras aquilo que está na lei. Além disso, deve informar o que são
as barreiras atitudinais, explicando que elas podem ser representadas por meio de
discriminações, e que tal fato esta previsto como crime do art. 88 da Lei 13.146/2015.

Boa Prova!

Aluno(a):

Formulário de Prova
Disciplina:
DIREITO PENAL V - GABARITO
Professor(a): Talita Neri C. de Oliveira
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Curso de DIREITO
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8,0
Data: 25/09/18
Turma:
6º B

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:

ATENÇÃO: A prova é individual, sendo permitida a consulta apenas à lei seca. Os escritos que não estiverem no espaço
delimitado (linhas) para cada resposta não serão corrigidos. O escrito a lápis será considerado rascunho e não será corrigido, bem
como as palavras rasuradas. O uso de corretivo é terminantemente proibido. Nenhum questionamento será atendido pelo
professor durante a realização da prova e eventuais dúvidas em relação a mesma serão solucionadas na data prevista para a vista
de prova.

1) (2,0 pontos) Em regra, os crimes são punidos exclusivamente a título de dolo. Este princípio
da excepcionalidade do crime culposo consta expressamente do art. 18, parágrafo único, do
Código Penal: “salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto
como crime, senão quando o pratica dolosamente”. Ao contrário das demais condutas
delituosas constantes da Lei de Drogas, punidas apenas a título doloso, a redação de um dos
tipos penais da referida lei, deixa transparecer que as condutas ali previstas serão punidas
exclusivamente se praticadas culposamente, já que o próprio tipo penal faz referência expressa
a isto. Considerando as informações apresentadas, responda aos seguintes questionamentos:
a) Aponte, fundamentadamente, quais são as condutas delituosas referidas no
enunciado, punidas apenas quando praticadas culposamente?(1,0); b) Qual é a
consequência jurídica da eventual prática dessas condutas por agente(s) que não
seja(m) dotado(s) das qualidades especiais exigidas pelo tipo penal? Fundamente,
apontando algum exemplo (1,0).
Resposta: As condutas referidas no enunciado são as três condutas previstas no art.38 da Lei
11.343/06: “prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente”;
prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, em doses excessivas; prescrever ou ministrar,
culposamente, drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Se a conduta tipificada
no art. 38 for praticada por agente que não seja dotado das qualidades especiais exigidas pelo tipo
penal, deverá ser processado pelo crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas. É o que ocorre, por
exemplo, com veterinários, que tem autorização para ministrar drogas apenas em animais, jamais em
seres humanos, ou mesmo quando determinada pessoa prescreva drogas, no exercício ilegal da
medicina.

2) (2,0 pontos) Suponha a seguinte situação hipotética: Ronaldo é um jovem cadeirante de
dezessete anos de idade e usuário de “crack”. Ele enfrentava enormes dificuldades ao
se locomover em direção ao ponto de drogas, tudo para sustentar o seu vício. Dê
repende, ele avistou Alfredo, um morador do bairro que acabara de chegar do trabalho, e
não hesitou em pedir-lhe ajuda, informando ainda que precisava de auxílio para
conseguir chegar até o “ponto de drogas e comprar umas pedras”, tendo em vista que
aquele local estava situado em uma “ladeira” de difícil acesso para deficientes. Valendose da situação apresentada, suponha que Alfredo tenha auxiliado o cadeirante ao uso indevido
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de drogas, ajudando o mesmo a chegar até o “ponto de drogas”. Nesse sentido, faça a correta
adequação típica da(s) conduta(s) de Alfredo e Ronaldo. Explique, por fim, se a(s) conduta(s)
praticada(s) por Ronaldo admite prisão em flagrante.
Padrão Resposta.: A conduta de Alfredo encontra correspondência com o tipo penal do art.
33 ,§2.º da Lei de Drogas (Lei n.11.343/2006) auxílio ao uso indevido de drogas (0,5)
incidindo ainda, a causa de aumento do art. 40, VI (0,5). A conduta de Ronaldo, por sua
vez, encontra correspondência com o art. 28 “caput” da mesma lei (0,5). A conduta de
Ronaldo, por tratar-se de porte de droga para consumo próprio, não comporta prisão em
flagrante. Caso ele seja flagrado deve ser imediatamente encaminhado ao juizado
competente ou assumir o termo de compromisso de a ele comparecer, lavrando-se TCO
(0,5).
3) (1,5 pontos) “TICO” e “TECO” associaram-se de maneira estável e permanente para o
fim de praticar, reiteradamente, os crimes definidos no art. 33, caput e §1.º da Lei n.º
11.343/2006 (Lei de Drogas). Além disso, semearam, cultivaram e fizeram a colheita, em
um terreno localizado nas imediações do CESUC, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituiam em matéria -prima para a
preparação de drogas. Nesse sentido, faça a correta adequação típica da(s) conduta(s) de
“TICO” e “TECO”.
Padrão resposta.: No que se refere à primeira conduta praticada por TICO e TECO, esta
encontra correspondência com o tipo penal do art. 35, “caput” da Lei 11.343/06 conhecida
como associação para o tráfico(0,5). Devem ser responsabilizados também, pela segunda
conduta, em concurso material, denominada “cultivo de plantas para fins de tráfico”art.
33,§1.º, II (0,5). Tanto na primeira, como na segunda conduta, deve incidir a causa de
aumento do art. 40,III desta lei, pois a infração foi cometida nas imediações de
estabelecimento de ensino (0,5).
4) (1,5 pontos) “Zé coitado” está sendo processado pela prática do crime do art. 28 da Lei
11.343/06, pois adquiriu, transportou e trouxe consigo, para consumo pessoal, uma
pequena quantia de maconha, que totalizava 14 gramas, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. Foi realizada audiência preliminar e transação
penal, ocasião em que o Ministério Público propôs a aplicação imediata das penas do inciso
II e III do art.28 desta lei. No entanto, “Zé coitado” descumpriu injustificadamente as penas
impostas. Considerando as informações apresentadas, responda fundamentadamente aos
seguintes questionamentos:
a) (1,0) Explique qual é o procedimento a ser adotado pelo juiz para o descumprimento
das penas impostas à “Zé coitado”, informando ainda, quais são as medidas de correção
cabíveis. Explique cada uma.
Padrão de resposta: Verificando o descumprimento da sanção de prestação de serviços à
comunidade, o juiz deverá designar uma audiência admonitória (0,5) para que o acusado e
seu defensor apresentem eventual justificativa para o não cumprimento da pena. Se o juiz
constatar que o descumprimento se deu de maneira injustificada, deve aplicar as medidas do
art. 28,§6.ºs sucessivamente 1.º Admoestação verbal, uma repreensão oral realizada em
audiência específica na qual o acusado deve ser advertido acerca das consequências
inerentes ao descumprimento das penas previstas no art. 28 e diz respeito a avisar o acusado
que ele vem descumprindo as penas impostas, estando sujeito à multa coercitiva 2.º) Multa,
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que funciona como medida de última ratio, ou seja, não pode ser aplicada de imediato,
somente quando houver prévia admoestação verbal e mesmo assim houver resistência por
parte do acusado em adimplir o cumprimento da(s) pena(s) anteriormente fixadas (0,5).
b) (0,5) A quantidade mínima de entorpecente encontrada em poder do autor do delito
constitui, por si só, elemento suficiente de prova para a exclusão do crime previsto no
art. 33 da Lei? Fundamente (0,5).

 Não constitui elemento suficiente. De forma a auxiliar o juiz, o art. 28,§2.º da Lei
determinada que, para verificar se a droga se destinava ao consumo pessoal, o juiz
deverá atender à natureza e à quantidade da substancia apreendida, ao local e às
condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem
como à conduta e aos antecedentes do agente.

5) (1,0 ponto) O advento da Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência, ou ainda, Estatuto da Pessoa com Deficiência, muito contribuiu para a
emancipação dos direitos da pessoa portadora de deficiência. No entanto, esta lei representa
uma constante superação de condutas excludentes, que pressupõe um novo parâmetro de
tratamento ético e conscientização no âmbito de toda sociedade. A despeito da existência de
proteção normativa, as pessoas com deficiência ainda não estão devidamente amparadas, de
tal forma que não conseguem exercer, com segurança, os seus direitos humanos e liberdades
fundamentais. Com base no estudo desta lei, discorra, em algumas linhas sobre o seguinte
tema: “O crime de discriminação de pessoa em razão de sua deficiência e sua relação
com as barreiras”. Não copie o texto da lei.
Padrão de resposta esperado: O aluno deverá ser capaz de explicar o significado de
“discriminação em razão da deficiência”, sem copiar o texto da lei, ou seja, deverá ser capaz de
explicar com suas próprias palavras aquilo que está na lei. Além disso, deve informar a
tipificação penal da conduta, art. 88 da Lei 13.146/2015; que essa conduta configura uma
espécie de barreira, etc.

Boa Prova!
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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:

Todas as questões deverão ser fundamentadas.

1-) Petrônio propôs Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor de uma empresa
de telefonia, perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Catalão/GO. Na sentença, o juiz julgou
procedente os Danos Materiais, mas nada manifestou a respeito dos Danos Morais pretendidos. Ora,
é direito da parte e dever do juiz que todos os pedidos formulados sejam respondidos, ainda que não
venham a ser acolhidos. Diante dessa situação, como deve proceder Petrônio? (1,5 pontos).
Propor Embargos de Declaração a fim de suprir a omissão. Art. 1.022, inciso II do CPC.

2-) Manoel ajuizou uma Ação de Reparação de Danos, na Justiça Comum Estadual, e, por ser pessoa
carente de recursos financeiros, requereu os benefícios da gratuidade da justiça, o que foi indeferido
pelo juiz. Diante de tal cenário, responda as perguntas a seguir:
a-) De qual recurso Manoel poderá se valer? (1,5 pontos)
Agravo De Instrumento. Art. 1.015, inciso V do CPC.

b-) Qual a competência para o julgamento do recurso, e onde o mesmo deverá ser proposto? (1,5
pontos)

A competência é do Tribunal de Justiça de Goiás, local onde deve ser interposto o recurso.

3-) Em um processo que tramita perante a Justiça Comum Estadual, o juiz profere decisão
interlocutória contrária aos interesses do réu. Diante disso, o advogado prepara o recurso de Agravo
de Instrumento, cuja petição de interposição contém a exposição dos fundamentos de fato e de direito,
as razões do pedido de reforma da decisão agravada, além do nome e endereço dos advogados que
atuam no processo. A petição está, ainda, instruída com todas as peças obrigatórias que irão formar o
instrumento do agravo. Contudo, o agravante deixou de recolher o preparo quando da interposição do
recurso. Diante dessa situação, como deve agir o agravante? (1,5 pontos)
Deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para fazer o pagamento em dobro. Art. 1.007,
§ 4º do CPC.

4-) Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de
mérito não mais sujeita a recurso. Acerca do tema, analise as proposições abaixo e a seguir assinale
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a única que contenha todas as alternativas CORRETAS: (1,0 ponto)
I-) Apenas a decisão de mérito faz coisa julgada material.

II-) A decisão que não julga o mérito faz coisa julgada formal.

III-) Faz coisa julgada a apreciação da questão prejudicial suscitada na contestação e decidida
incidentalmente no processo se o juiz for competente em razão da matéria e da pessoa, constituir
pressuposto necessário para o julgamento da pretensão inicial e houver contraditório prévio e efetivo.
IV-) As questões de ordem pública podem ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda
que no processo já tenha se operado a coisa julgada material.
Estão corretas as alternativas:
a-) I, II e III.
b-) II e III.
c-) III e IV.
d-) I, II, III e IV.

5-) Antônio, inconformado com a decisão que julgou improcedente sua pretensão, interpôs Recurso
Inominado. Porém, não comprovou o pagamento do preparo no ato da interposição. Nesse caso: (1,0
ponto)

a-) O recurso interposto será julgado deserto por falta de um requisito essencial de admissibilidade.
b-) O recurso interposto não se submete a preparo por se tratar de recurso exclusivo dos juizados
especiais, cujos atos processuais são gratuitos.

c-) No recurso inominado o recorrente não precisa comprovar o recolhimento do preparo no
ato da interposição, sendo-lhe concedido prazo de 48 horas para fazê-lo.
d-) Não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição, deverá o recorrente efetuar o
pagamento em dobro, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.
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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:

Todas as questões deverão ser fundamentadas.

1-) Joana se dirigiu a uma Agência do Banco Dinheiro Bom, e, para passar pela porta giratória,
depositou seu aparelho celular na caixa coletora de objetos metálicos. Porém, ao se dirigir novamente
à caixa coletora para pegar de volta o objeto depositado, constatou que o mesmo havia sido furtado.
Diante da tentativa frustrada de solucionar o impasse amigavelmente, Joana não viu outra alternativa
senão a propositura de uma Ação de Indenização pelos Danos Morais e Materiais sofridos. Na inicial,
foi pedido ao juiz a inversão do ônus da prova, o que foi negado sob o argumento de que a inversão
poderia gerar situação excessivamente difícil para a instituição financeira. Diante de tal negativa, o
que deve fazer o advogado de Joana a fim de tentar reverter a situação? (2,0 pontos).

Propor Agravo de Instrumento. Art. 1015, inciso XI do CPC.

2-) Manoel ajuizou uma Ação de Reparação de Danos, no Juizado Especial Cível da Comarca de
Catalão/GO, em desfavor de uma empresa de telefonia, em razão de falha na prestação do serviço
contratado. A sentença de improcedência foi publicada, porém, o juiz não apreciou um argumento
relevante levantado na inicial, desconsiderando-o em sua fundamentação. Ora, é direito da parte e
dever do juiz que a fundamentação inclua todas as alegações feitas ao longo do processo. Diante de
tal cenário, responda as perguntas a seguir:

a-) De qual recurso Manoel poderá se valer a fim de ver o argumento relevante esclarecido pelo juiz?
(1,5 pontos)

Embargos de Declaração. Arts. 1022 e seguintes do CPC.

b-) A quem compete o julgamento de referido recurso? (1,5 pontos)

Ao juiz prolator da decisão embargada. Art. 1.024 do CPC.

3-) Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de
mérito não mais sujeita a recurso. Acerca do tema, analise as proposições abaixo e a seguir assinale
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a única que contenha todas as alternativas CORRETAS: (1,0 ponto)
I-) Toda decisão sobre questão prejudicial decidida expressa e incidentalmente no processo integra o
conceito de coisa julgada.

II-) Faz coisa julgada a apreciação da questão prejudicial suscitada na contestação e decidida
incidentalmente no processo se o juiz for competente em razão da matéria e da pessoa,
constituir pressuposto necessário para o julgamento da pretensão inicial e houver
contraditório prévio e efetivo.

III-) A sentença que não julga o mérito faz coisa julgada material.

IV-) A sentença que não julga o mérito faz coisa julgada formal.
Estão corretas as alternativas:
a-) I e II.
b-) II e IV.
c-) II e III.
d-) I e IV.
e-) I, II, III e IV.

4-) Tício propôs ação com pedido condenatório contra Mélvio, julgada improcedente, o que o levou a
interpor Recurso de Apelação, objetivando a reforma da decisão. Após a apresentação das
contrarrazões, o juiz de primeira instância entendeu que o recurso não deveria ser conhecido por ser
intempestivo. O equívoco quanto ao prazo se deu devido à existência de um feriado no curso do prazo
recursal. Nessa hipótese: (1,0 ponto)

a-) Mélvio deveria comprovar o feriado quando da interposição do recurso, porém,
independente disso, não cabe ao juiz de primeiro grau fazer a admissibilidade do recurso, haja
vista que na apelação, essa incumbência fica a cargo do tribunal ad quem. O juiz a quo deve
tão somente determinar a intimação da parte contrária para no prazo de 15 dias apresentar
suas contrarrazões e, se for o caso, exercer o juízo de retratação.
b-) Mélvio deveria comprovar o feriado quando da interposição do recurso, tendo agido certo o juiz de
primeiro grau em não conhecer da apelação, já que a tempestividade é requisito essencial para a
interposição de qualquer recurso.

c-) Mélvio não precisa comprovar o feriado já que a interposição do recurso se dará no juízo de
primeiro grau, podendo o juízo de admissibilidade ser feito tanto pelo juiz de primeiro grau como pelo
tribunal ad quem.

d-) Mélvio deveria comprovar o feriado quando da interposição do recurso, já que a contagem do
prazo se dá em dias corridos e, tendo sido o prazo fatal no dia do feriado, houve sua prorrogação para
o próximo dia útil subsequente. O juízo de admissibilidade, deverá ser feito exclusivamente pelo

tribunal ad quem, que determinará a intimação do apelado para apresentar as contrarrazões no prazo
de 15 dias.

ser acolhido pelo juiz a quo.
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e-) Caberá à parte contrária alegar a intempestividade em suas contrarrazões, o que poderá ou não

5-) Antônio, inconformado com a decisão que julgou improcedente sua pretensão, interpôs Recurso
Inominado. Porém, Antônio, que não se valeu de um advogado para representá-lo no primeiro grau de
jurisdição, protocolou ele próprio seu recurso e não comprovou o pagamento do preparo. Nesse caso:
(1,0 ponto)

a-) No recurso inominado o recorrente não precisa comprovar o recolhimento do preparo no
ato da interposição, sendo-lhe concedido prazo de 48 horas para fazê-lo. Porém, embora no
primeiro grau a parte não precise estar representada por advogado nas causas até 20 salários
mínimos, para o segundo grau a presença desse profissional é obrigatória.
b-) O Recurso Inominado não se submete a preparo já que se trata de recurso privativo dos juizados
especiais, onde vigora a gratuidade dos atos processuais. Quanto à presença do advogado, esta não
é obrigatória.

c-) No recurso inominado a parte deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do
recurso, sob pena de deserção.

d-) No recurso inominado, é requisito essencial estar a parte representada por um advogado. Quanto
ao preparo, quando não comprovado o recolhimento no ato da interposição, deverá o recorrente
efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção.
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Curso de DIREITO

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 (Valor 0,8) – A Suspensão Condicional do Processo (SCP) é uma forma de solução
alternativa para problemas penais, que busca evitar o início do processo em crimes cuja pena mínima não
ultrapassa ________, o acusado não for reincidente em crime doloso e não esteja sendo processado por
outro crime. Além disso, devem ser observados aspectos subjetivos da personalidade do agente (o que é
sempre problemático). Qual a quantia da pena mínima necessária para a concessão da suspensão
condicional do processo?

Resposta: é cabível para crimes cuja pena mínima seja igual ou inferior a um ano.
Questão 02 (Valor 0,8) - O procedimento pode ser visto como as regras de um jogo, que devem ser
obedecidas para que seja legítima a competição. O cumprimento dos atos e fases procedimentais se impõe
tanto ao Juiz quanto às partes e a todos os sujeitos que participarem do processo, isso porque o
procedimento é integral. Além disso, prevendo a lei um procedimento específico para determinada
relação de Direito Material controvertida, não cabe ao Juiz dispensá-la, impondo-se sua observância, em
respeito ao devido processo legal. Justifica-se isso em virtude de os atos previstos na cadeia
procedimental serem adequados à tutela de determinadas situações, daí serem imprescindíveis, ou seja, o
procedimento ostenta uma tipicidade.

No que toca aos procedimentos, o Código de Processo Penal estabelece que

a) o procedimento será comum ou sumário.

b) não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o Juiz

determinará a suspensão do processo e do prazo prescricional.

c) o procedimento sumário tem por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja igual ou inferior a 4

anos de pena privativa de liberdade.

d) as disposições atinentes à rejeição da denúncia ou queixa, apresentação de resposta à acusação e

absolvição sumária aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não
regulados pelo Código de Processo Penal.

e) no caso de citação por edital, o prazo para a defesa apresentar resposta à acusação começará a fluir a

partir da nomeação do defensor nomeado.

Questão 03 (Valor 0,8) – Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de
autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade
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pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma
aritmética dos prazos processuais. O entendimento da presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
ministra Laurita Vaz, foi proferido ao indeferir quatro pedidos de liminares em recursos em habeas corpus
envolvendo o mesmo paciente, que é réu em 18 ações penais diferentes pelos crimes de tráfico de drogas
e associação para o tráfico.

A respeito dos procedimentos ordinário e sumário, no Processo Penal, e de acordo com o CPP e o

STJ, assinale a opção correta.

a) No procedimento ordinário a audiência de instrução e julgamento deve ser realizada no prazo
máximo de 90 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das
testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222
deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de
pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

b) A quantidade de testemunhas que poderão ser arroladas na instrução do rito comum
ordinário corresponde até 8 (oito) para acusação e até 8 (oito) para a defesa. Já na instrução
do rito sumário a quantidade de testemunhas é de até 3 (três) para acusação e 3(três) para a
defesa.

c) No procedimento sumário a audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo
de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das
testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222
deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de
pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se, finalmente, ao debate.

d) A quantidade de testemunhas que poderão ser arroladas na instrução do rito comum ordinário
corresponde até 8 (oito) para acusação e até 8 (oito) para a defesa. Já na instrução do rito sumário
a quantidade de testemunhas é de até 5 (cinco) para acusação e 5(cinco) para a defesa.

e) No procedimento ordinário a audiência de instrução e julgamento deve ser realizada no prazo
máximo de 10 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das
testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222
deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de
pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

Questão 04 (Valor 0,8) - A garantia constitucional do devido processo legal reclama, para sua
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efetivação, que o procedimento no qual este se materializa observe, rigorosamente, todas as formalidades
em lei prescritas, para o perfeito atingimento de sua finalidade resolutória de conflito de interesses
socialmente relevantes, seja o punitivo, seja o de liberdade. Acrescentaríamos, ainda, que, além de
observar as formalidades em lei prescritas, importa igualmente observar as garantias expressas na
Constituição, com o sentido que lhes dá o consenso social.

Em relação à instrução criminal no Código de Processo Penal, há os seguintes procedimentos:

a) comum ou especial, sendo que o especial se classifica em ordinário, sumário e sumaríssimo.
b) comum, que se classifica em ordinário, sumário e sumaríssimo, sendo que o ordinário tem lugar
quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou inferior a quatro anos.

c) comum, que se classifica em sumaríssimo, sumário e ordinário, sendo que o sumaríssimo se aplica
quando tiver por objeto infrações penais cuja pena privativa de liberdade não seja inferior a dois
anos.

d) comum e especial, sendo que o comum se classifica em sumário e sumaríssimo e o especial se
classifica em sumário.

e) os procedimentos são comum e especial, sendo que o comum se classifica em ordinário,
sumário e sumaríssimo, sendo este último aplicado para as infrações penais de menor
potencial ofensivo, na forma da lei.

Questão 05 (Valor 0,8) – O procedimento comum ordinário ocorre com o recebimento da denúncia,
devendo estar embasada nos elementos do inquérito e com a especificação de provas a produzir. As
testemunhas enumeradas pelo MP devem estar na denúncia, assim como as do querelante devem constar
na queixa-crime. O STJ, admitiu que o MP pudesse sanar a falta de apresentação de rol de testemunhas
mormente antes de formada a relação processual (citação do rol), aduzindo a inexistência de prejuízo a
defesa.

Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao procedimento comum dos processos em

espécie, consoante disposições do Código de Processo Penal.

a) Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 2
(dois) anos de pena privativa de liberdade.

b) Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4
(quatro) anos de pena privativa de liberdade.

c) Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 5 (cinco)
anos de pena privativa de liberdade.
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d) Sumaríssimo, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 3 (três)
anos de pena privativa de liberdade.

e) Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 3
(três) anos de pena privativa de liberdade.

Questão 06 (Valor 0,8) – Absolvição sumária é uma decisão judicial competente para reconhecer que a
acusação ou queixa prestada contra alguém é considerada improcedente. Há, ainda, a absolvição
sumária que ocorre quando o juiz absolve o réu no início do processo instaurado para apuração de crimes
dolosos praticados contra a vida.

No procedimento comum, após o oferecimento da resposta pelo acusado, o juiz deverá absolvê-

lo sumariamente quando

a) faltar justa causa para o exercício da ação penal ou verificar a existência manifesta de qualquer
causa excludente da culpabilidade.

b) verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou que o fato
narrado evidentemente não constitui crime.

c) a denúncia ou a queixa for manifestamente inepta ou não se convencer da existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação.

d) faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou verificar que extinta a
punibilidade do agente.

e) o réu for inimputável.

Questão 07 (Valor 0,8) – A transação penal é um instituto despenalizador pré-processual, que se baseia
no direito penal consensual, ou seja, uma mitigação da exigência de um devido processo legal, o qual
exige que, para a imposição de pena, é necessário que o agente venha a ser processado e tenha, contra
si, uma sentença condenatória transitada em julgado.

Qual a pena máxima cominada ao delito, para que possa ser oferecida a transação penal?

Resposta: Dois (2) anos.

Questão 08 (Valor 0,8) – João foi denunciado pela prática de crime de furto simples. Na audiência de
instrução e julgamento, a vítima confirmou o que estava exposto na denúncia, que João empurrou-a em
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direção ao chão dizendo que se gritasse “o bicho ia pegar”, arrancando, em seguida, o seu cordão. Diante
da narrativa da violência e da grave ameaça, o juiz fica convencido de que houve crime de roubo e não de
furto. Qual o procedimento que deverá ser adotado pelo juiz? Fundamente.
Resposta: O Juiz deverá corrigir (emendar) diretamente a definição jurídica (tipificação) proposta
pela acusação na denúncia (Emendatio libelli), conforme artigo 383, caput do CPP.

Questão 09 (Valor 0,8) – As ALEGAÇÕES FINAIS podem ser oferecidas oralmente, ou por escrito,
neste caso, na forma de memoriais. A peça muda de nome dependendo da forma como é apresentada em
juízo. Mas em ambos os casos a peça destina-se a apesentar os argumentos finais para a obtenção do
sucesso da demanda. É muito comum depararmos com petições de advogados intitulando
de ALEGAÇÕES FINAIS a peça escrita. Outros intitulam apenas de MEMORIAIS. Há, inclusive, os
que, na dúvida, preferem ser mais explicativos e denominam a peça escrita de ALEGAÇÕES FINAIS
POR MEMORIAIS. Então, se você tiver que apresentar alegações finais, fique atento à forma e prazo
legais, pois há distinções a ser consideradas. Em audiência de instrução e julgamento, serão apresentadas
oralmente. Nos demais casos, serão apresentadas por escrito, na forma de memoriais.
O magistrado poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder

às partes o prazo para a apresentação de memoriais. De quanto tempo é esse prazo?
Resposta: O prazo é de cinco (5) dias.

Questão 10 (Valor 0,8) – Em regra as alegações finais serão orais, concedendo se a palavra,
respectivamente, à acusação e à defesa, com a possibilidade de prorrogação desse tempo, proferindo o
juiz, a seguir, sentença. Considerando não possuir um assistente de acusação na audiência, responda:
a) Qual o tempo que a defesa e a acusação terão para apresentar as Alegações Finais oralmente?
Resposta: Tanto a defesa quanto a acusação terão o prazo de vinte (20) minutos para apresentar as
alegações finais oralmente.

b) Qual o tempo que poderá ser prorrogada as devidas alegações?

Resposta: Tanto a defesa quanto a acusação poderão prorrogar o prazo de apresentação das
alegações finais por mais dez (10) minutos.
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Curso de DIREITO

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 (Valor 0,8) - O procedimento pode ser visto como as regras de um jogo, que devem ser
obedecidas para que seja legítima a competição. O cumprimento dos atos e fases procedimentais se impõe
tanto ao Juiz quanto às partes e a todos os sujeitos que participarem do processo, isso porque o
procedimento é integral. Além disso, prevendo a lei um procedimento específico para determinada
relação de Direito Material controvertida, não cabe ao Juiz dispensá-la, impondo-se sua observância, em
respeito ao devido processo legal. Justifica-se isso em virtude de os atos previstos na cadeia
procedimental serem adequados à tutela de determinadas situações, daí serem imprescindíveis, ou seja, o
procedimento ostenta uma tipicidade.

No que toca aos procedimentos, o Código de Processo Penal estabelece que

a) o procedimento será comum ou sumário.

b) não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o Juiz

determinará a suspensão do processo e do prazo prescricional.

c) o procedimento sumário tem por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja igual ou inferior

a 4 anos de pena privativa de liberdade.

d) as disposições atinentes à rejeição da denúncia ou queixa, apresentação de resposta à

acusação e absolvição sumária aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau,
ainda que não regulados pelo Código de Processo Penal.

e) no caso de citação por edital, o prazo para a defesa apresentar resposta à acusação começará a fluir

a partir da nomeação do defensor nomeado.

Questão 02 (Valor 0,8) – A garantia constitucional do devido processo legal reclama, para sua
efetivação, que o procedimento no qual este se materializa observe, rigorosamente, todas as formalidades
em lei prescritas, para o perfeito atingimento de sua finalidade resolutória de conflito de interesses

socialmente relevantes, seja o punitivo, seja o de liberdade. Acrescentaríamos, ainda, que, além de
observar as formalidades em lei prescritas, importa igualmente observar as garantias expressas na
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Constituição, com o sentido que lhes dá o consenso social.

Em relação à instrução criminal no Código de Processo Penal, há os seguintes procedimentos:

a) comum ou especial, sendo que o especial se classifica em ordinário, sumário e sumaríssimo.
b) comum, que se classifica em ordinário, sumário e sumaríssimo, sendo que o ordinário tem lugar
quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou inferior a quatro anos.

c) comum, que se classifica em sumaríssimo, sumário e ordinário, sendo que o sumaríssimo se aplica
quando tiver por objeto infrações penais cuja pena privativa de liberdade não seja inferior a dois
anos.

d) comum e especial, sendo que o comum se classifica em sumário e sumaríssimo e o especial se
classifica em sumário.

e) os procedimentos são comum e especial, sendo que o comum se classifica em ordinário,
sumário e sumaríssimo, sendo este último aplicado para as infrações penais de menor
potencial ofensivo, na forma da lei.

Questão 03 (Valor 0,8) - João foi denunciado pela prática de crime de furto simples. Na audiência de
instrução e julgamento, a vítima confirmou o que estava exposto na denúncia, que João empurrou-a em
direção ao chão dizendo que se gritasse “o bicho ia pegar”, arrancando, em seguida, o seu cordão. Diante
da narrativa da violência e da grave ameaça, o juiz fica convencido de que houve crime de roubo e não de
furto. Qual o procedimento que deverá ser adotado pelo juiz? Fundamente.
Resposta: O Juiz deverá corrigir (emendar) diretamente a definição jurídica (tipificação) proposta
pela acusação na denúncia (Emendatio libelli), conforme artigo 383, caput do CPP.

Questão 04 (Valor 0,8) – O procedimento comum ordinário ocorre com o recebimento da denúncia,
devendo estar embasada nos elementos do inquérito e com a especificação de provas a produzir. As
testemunhas enumeradas pelo MP devem estar na denúncia, assim como as do querelante devem constar
na queixa-crime. O STJ, admitiu que o MP pudesse sanar a falta de apresentação de rol de testemunhas
mormente antes de formada a relação processual (citação do rol), aduzindo a inexistência de prejuízo a
defesa.

Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao procedimento comum dos processos em
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espécie, consoante disposições do Código de Processo Penal.
a) Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 2
(dois) anos de pena privativa de liberdade.

b) Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4
(quatro) anos de pena privativa de liberdade.

c) Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 5 (cinco)
anos de pena privativa de liberdade.

d) Sumaríssimo, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 3 (três)
anos de pena privativa de liberdade.

e) Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 3
(três) anos de pena privativa de liberdade.

Questão 05 (Valor 0,8) – Em regra, na análise da absolvição sumária e na dúvida, o juiz não absolverá o
réu e determinará o prosseguimento normal do processo em decorrêncio do princípio in dubio pro
societate. O princípio in dubio pro societate não foi recepcionado pela Constituição Federal, uma vez que
se vale de presunções e dúvidas para formar um juízo de admissibilidade de acusação. Sustenta-se não ser
aconselhável a utilização do referido princípio, que não encontra previsão constitucional, quando se
estiver diante de indícios vagos e frágeis e de incertezas quanto à existência de um crime.
Marque a alternativa correta:

a) A possibilidade do magistrado em absolver sumariamente ao réu só se observa no
procedimento sumário em razão da simplicidade dos delitos da sua competência.
b) No rito ordinário, aberta a instrução processual com a designação da necessária audiência,
nela, primeiramente se interrogará ao réu, ouvindo a vítima após (caso seja possível ou
necessário) e as testemunhas de acusação e defesa.

c) citado pessoalmente da denúncia, o acusado terá o prazo de 15 dias, a contar da juntada
do mandado aos autos, para oferecimento de Resposta à Acusação.
d) na audiência de instrução e julgamento, serão ouvidos, nesta ordem, o acusado, a vítima, as
testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa, para, após, serem prestados
esclarecimentos pelos peritos, realizadas as acareações e o reconhecimento de pessoas e
coisas.

e) citado pessoalmente da denúncia, o acusado terá o prazo de 10 dias, a contar da juntada do
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mandado aos autos, para oferecimento de Resposta à Acusação.
Questão 06 (Valor 0,8) – Absolvição sumária é uma decisão judicial competente para reconhecer que a
acusação ou queixa prestada contra alguém é considerada improcedente. Há, ainda, a absolvição
sumária que ocorre quando o juiz absolve o réu no início do processo instaurado para apuração de crimes
dolosos praticados contra a vida.

No procedimento comum, após o oferecimento da resposta pelo acusado, o juiz deverá absolvê-

lo sumariamente quando

a) faltar justa causa para o exercício da ação penal ou verificar a existência manifesta de qualquer
causa excludente da culpabilidade.

b) verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou que o fato
narrado evidentemente não constitui crime.

c) a denúncia ou a queixa for manifestamente inepta ou não se convencer da existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação.

d) faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou verificar que extinta a
punibilidade do agente.

f) o réu for inimputável.

Questão 07 (Valor 0,8) – A transação penal é um instituto despenalizador pré-processual, que se baseia
no direito penal consensual, ou seja, uma mitigação da exigência de um devido processo legal, o qual
exige que, para a imposição de pena, é necessário que o agente venha a ser processado e tenha, contra
si, uma sentença condenatória transitada em julgado.

Qual a pena máxima cominada ao delito, para que possa ser oferecida a transação penal?

Resposta: Dois (2) anos

Questão 08 (Valor 0,8) – Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de
autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade
pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma
aritmética dos prazos processuais. O entendimento da presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),

ministra Laurita Vaz, foi proferido ao indeferir quatro pedidos de liminares em recursos em habeas corpus
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envolvendo o mesmo paciente, que é réu em 18 ações penais diferentes pelos crimes de tráfico de drogas

Qual o prazo máximo para que seja realizada a Audiência de Instrução e Julgamento no

procedimento ordinário e sumário?

Resposta: Procedimento ordinário o prazo é de 60 dias e no Sumário é de 30 dias para a realização
de Audiência de Instrução e Julgamento.

Questão 09 (Valor 0,8) – As ALEGAÇÕES FINAIS podem ser oferecidas oralmente, ou por escrito,
neste caso, na forma de memoriais. A peça muda de nome dependendo da forma como é apresentada em
juízo. Mas em ambos os casos a peça destina-se a apesentar os argumentos finais para a obtenção do
sucesso da demanda. É muito comum depararmos com petições de advogados intitulando
de ALEGAÇÕES FINAIS a peça escrita. Outros intitulam apenas de MEMORIAIS. Há, inclusive, os
que, na dúvida, preferem ser mais explicativos e denominam a peça escrita de ALEGAÇÕES FINAIS
POR MEMORIAIS. Então, se você tiver que apresentar alegações finais, fique atento à forma e prazo
legais, pois há distinções a ser consideradas. Em audiência de instrução e julgamento, serão apresentadas
oralmente. Nos demais casos, serão apresentadas por escrito, na forma de memoriais.

O magistrado poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder

às partes o prazo para a apresentação de memoriais. De quanto tempo é esse prazo?
Resposta: Cinco (5) dias.

Questão 10 (Valor 0,8) – A Suspensão Condicional do Processo (SCP) é uma forma de solução
alternativa para problemas penais, que busca evitar o início do processo em crimes cuja pena mínima não
ultrapassa ________, o acusado não for reincidente em crime doloso e não esteja sendo processado por
outro crime. Além disso, devem ser observados aspectos subjetivos da personalidade do agente (o que é
sempre problemático). Diante do exposto, qual é o tempo da pena mínima para o acusado fazer jus à
Suspensão Condicional do Processo?
Resposta: Um (1) ano.

Aluno(a):

Formulário de Prova
Disciplina:
DIREITO CIVIL VI – GABARITO
Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo
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Curso de DIREITO
Valor:
8,0
Data: 20/09/18
Turma:
7º

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 com atenção a conversa entre duas pessoas a seguir:

“- Os termos da proposta devem ser estas; atenda bem. A família da tal moça misteriosa deseja casá-la
com separação de bens, dando ao noivo a quantia de cem mil cruzeiros de dote. Se não bastarem cem mil
e ele exigir mais, será o dote de duzentos mil...
- Hão de bastar. Não tenha dúvida.
- Em todo o caso quero que o senhor compreenda bem meu pensamento. Desejo como é natural obter o
que pretendo, o mais barato possível; mas o essencial é obter; e portanto até metade do que possuo, não
faço questão de preço. É a minha felicidade que vou comprar.”.
A conversa acima foi retirada do romance “Senhora” de José de Alencar. Nele é mencionada uma
proposta de casamento em que o regime de bens deverá ser o de separação de bens. Caso essa
história fosse real e o casal de nubentes resolvesse adotar esse regime, de acordo com o Código Civil
vigente, o que seria necessário? Por quê? Construa um parágrafo justificando sua resposta,
também, com a lei. (2,0)
No caso da história, o casal precisaria fazer o pacto antenupcial por escritura pública (art. 1653 CC),
porque o regime de bens escolhido é o da separação e, pela Lei Civil, qualquer escolha de regime que não
seja o da comunhão parcial deve ser feito obrigatoriamente no pacto antenupcial (art. 1640, parágrafo
único, CC).
2. Notícia veiculada no MetroJornal na data de 08 setembro 2018 intitulada “Família real: Meghan
Markle e o príncipe Harry teriam grau de parentesco” e escrita por Wellington Botelho, informa
que:
“Meghan Markle e o príncipe Harry estão casados desde maio deste ano. A cerimônia foi um dos eventos
televisionados mais assistidos da última década e, sem dúvida, nos fez apaixonar novamente pelo tema da
realeza.
E uma descoberta surpreendeu a todos, porque os recém-casados estão relacionados: eles são primos.
Embora pareça um pouco louco, é uma investigação confirmada. (...)”.
Com base nestas informações noticiadas, questiona-se se um casamento realizado no Brasil em que
os nubentes tivessem semelhante grau de parentesco do príncipe Harry e de Meghan Markle teria
algum problema em sua validade por esta causa? Explique, também, se existe alguma relação entre
a validade do casamento e o parentesco entre os nubentes. (2,0)
Um casamento realizado no Brasil em que os nubentes tivessem semelhante grau de parentesco do
príncipe Harry e de Meghan não teria nenhum problema em sua validade por esta causa. Isto porque o
grau de parentesco entre primos é o 4º grau na linha colateral, não havendo impedimentos, que só vão até
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o 3º grau nesta linha (art. 1.521, IV, CC). Sim, existe relação entre a validade do casamento e o
parentesco entre os nubentes, que são a maioria das causas de impedimento (art. 1.521, CC), geradoras de
nulidade do casamento (art. 1.548, CC).
3. Ementa de Acórdão proferido pelo STJ em 05/10/2017 tem a seguinte redação:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CASAMENTO NUNCUPATIVO. SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DE TERMO DE CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO EM IMINENTE RISCO DE
VIDA, BEM COMO DE ADJUDICAÇÃO DOS BENS INVENTARIADOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE VÍCIO QUANTO À MANIFESTAÇÃO DA VONTADE INEQUÍVOCA DO
MORIBUNDO EM CONVOLAR NÚPCIAS. TESTEMUNHOS QUE COMPROVAM O NÍVEL DE
CONSCIÊNCIA DO DE CUJUS. OBSERVÂNCIA DE TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS COM
BASE NOS ARTIGOS 1.540 E 1.541 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. VERBA HONORÁRIA
APLICADA DE FORMA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (e-STJ fl. 518)
Tendo em vista a ementa citada acima, responda o que se pede. Foi decidido pela “AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE VÍCIO QUANTO À MANIFESTAÇÃO DA VONTADE INEQUÍVOCA DO
MORIBUNDO EM CONVOLAR NÚPCIAS”. Se a decisão fosse o contrário, reconhecendo que
houve problema na manifestação de vontade do moribundo, que nem teria ocorrido, porque o
nubente entrou em convulsões que geraram sua morte imediata; que efeito isso teria quanto ao
casamento nuncupativo? Explique sua resposta fundamentando com a lei (2,0)
A não ocorrência da manifestação de vontade do moribundo gera o efeito de inexistência do casamento
nuncupativo, uma vez que o casamento só se considera realizado após a declaração de casados, que vem
depois da manifestação concordante dos nubentes (art. 1514). Sem a manifestação de vontade, não há que
se falar em casamento. Inclusive, no casamento nuncupativo, as testemunhas deverão declarar em juízo
que em sua presença, ambos os contraentes declararam livre e espontaneamente, receber-se por marido e
mulher. (art. 1.541, III, CC).
4. Leia parte da manchete da Revista “Isto É”, edição nº 2542 06/09, intitulada “William Bonner e
Natasha Dantas se casam em cerimônia íntima”:
Da Redação - 09/09/18
William Bonner se casou com a fisioterapeuta Natasha Dantas na tarde deste sábado 8. Na cerimônia
apenas familiares e amigos próximos do casal estiveram presentes. Segundo a colunista Patrícia Kogut,
do jornal “O Globo”, Natasha assumirá o sobrenome do marido, Bonemer. As informações são do Uol.
O casamento aconteceu na casa da mãe de Bonner e os filhos e sobrinhos do âncora do Jornal Nacional
comemoraram a união em um bar na Vila Madalena.
Juntos desde abril do ano passado, o casal deu entrada nos papéis para o casamento em junho, no 5°
Cartório de Registro Civil do Rio de Janeiro. (...)
Observe que na leitura da manchete acima foi dito que “o casal deu entrada nos papéis para o
casamento em junho, no 5° Cartório de Registro Civil do Rio de Janeiro”. Sobre essa afirmação,
assinale a alternativa correta: (1,0)
a) A entrada de papéis pelos nubentes no Cartório consiste em uma exigência apenas burocrática existente
na lei, que tem colaborado para que os casais optem, cada dia mais, pela união estável.
b) A entrada de papéis pelos nubentes no Cartório consiste em uma exigência legal para os casais que
optem por realizar o casamento religioso com efeitos civis, que não pode ser celebrado sem prévia
habilitação.
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c) A entrada de papéis pelos nubentes no Cartório consiste em uma exigência legal que se justifica para
que, com isso – a habilitação, eles sejam considerados casados civilmente.
d) A entrada de papéis pelos nubentes no Cartório consiste em uma exigência legal que se justifica para
que, com isso – a habilitação, eles obtenham o certificado de habilitados para fazerem a celebração do
casamento civil.
5. A respeito da capacidade núbil, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra Direito de Família
(2014, p. 31) leciona que:
“A capacidade precede os impedimentos, dizendo respeito à idade reconhecida para que as pessoas
estejam aptas a casar. Há um tempo reservado para cada coisa, e assim para o casamento, devendo os
candidatos atingir uma idade apropriada e condizente não apenas fisicamente, como também moral,
psíquica, mental e econômica para a nova realidade ou o novo estado que se passa a pertencer.
(...) a lei objetiva a proteção de pessoas imaturas ou inexperientes. Não que se coadune o casamento à
aptidão para procriar, ou à presença no ser humano de condições genéticas, que se fazem sentir entre os
onze ou doze anos na mulher e entre os treze e quatorze anos no homem. Mas é justamente nesta fase da
vida – a puberdade – que despertam as crises de libertação, as divergências de pensamento entre gerações
diferentes. Portanto, se permitida a procriação, faltaria o amadurecimento mútuo para a criação e a
formação do novo ser humano.”.
O trecho acima fala da capacidade núbil. Imagine que, hipoteticamente, uma menina de 14 anos,
representada por seus genitores, pedisse um alvará para suplementação de idade núbil no
Judiciário. Sabendo-se que a lei civil vigente, “objetiva a proteção de pessoas imaturas e
inexperientes”, tal como disse o jurista no trecho acima; é correto afirmar que, se o juiz do caso
hipotético julgar de acordo com o que vigora na lei e foi apresentado em sala de aula: (1,0)
a) Ele indeferirá o pedido se a adolescente de 14 anos não estiver grávida, apesar da concordância de
ambos os pais da menor.
b) Ele indeferirá o pedido se a adolescente de 14 anos não estiver grávida ou se não for para evitar
imposição ou cumprimento de pena criminal, apesar da concordância de ambos os pais da menor.
c) Ele deferirá o pedido da adolescente de 14 anos, pois há concordância de ambos os pais da menor,
única exigência atual da lei.
d) Ele indeferirá o pedido da adolescente de 14 anos, pois o que importa para a realização do casamento é
a manifestação de vontade livre e espontânea dos nubentes, o que só se obtém com 16 anos.

Aluno(a):

Formulário de Prova
Disciplina:
DIREITO DO TRABALHO I - GABARITO
Professor(a): MARINARAFHAELA CARVALHO DE ARAÚJO
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Valor:
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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:

Você deve fundamentar as respostas das questões abertas. A mera citação do
dispositivo legal não confere pontuação total dada à questão.
01) Em 2018, um sindicato de empregados acertou, em acordo coletivo com uma sociedade
empresária, a redução geral dos salários de seus empregados em 15% durante 1 ano. Nesse
caso, conforme dispõe a CLT, assinale a alternativa correta: (valor 0,5)
A) uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória e deverá ser acertada com a
sociedade empresária.
B) a contrapartida será a garantia no emprego a todos os empregados envolvidos
durante a vigência do acordo coletivo.
C) a existência de alguma vantagem para os trabalhadores para validar o acordo coletivo será
desnecessária.
D) a norma em questão será nula, porque a redução geral de salário somente pode ser
acertada por convenção coletiva de trabalho.

02) Um grupo econômico é formado pelas sociedades empresárias X, Y e Z. Com a crise
econômica que assolou o país, todas as empresas do grupo procuraram formas de reduzir
o custo de mão de obra. Para evitar dispensas, a sociedade empresária X acertou a
redução de 10% dos salários dos seus empregados por convenção coletiva; Y acertou a
mesma redução em acordo coletivo; e Z fez a mesma redução, por acordo individual
escrito com os empregados.
Diante da situação retratada e da norma de regência, assinale a afirmativa correta. (valor
1,0)
a) As empresas estão erradas, porque o salário é irredutível, conforme previsto na Constituição
da República.
b) Não se pode acertar redução de salário por acordo coletivo nem por acordo individual, razão
pela qual as empresas Y e Z estão erradas.
c) A empresa Z não acertou a redução salarial na forma da lei, tornando-a inválida.
d) As reduções salariais em todas as empresas do grupo foram negociadas e, em razão disso,
são válidas.
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03) Com base nesse gráfico, assinale a assertiva correta: (valor 1,0)

a) manteve-se constante na Itália.
b) manteve-se crescente na França e no Japão.
c) atingiu, na Grã-Bretanha, seu valor máximo em 2011.
d) aumentou mais na Alemanha que nos demais países pesquisados.
04) Civil − Indenização − Salário − Retenção − Impossibilidade − Cheque especial −
Pagamento − Não-ocorrência − Cláusula contratual − Nulidade − Dano moral − Configuração.
Dano moral. Retenção de salário para pagamento de cheque especial. Ilicitude. − Mesmo com
cláusula contratual permissiva, a apropriação do salário do correntista pelo banco-credor para
pagamento de cheque especial é ilícita e dá margem a reparação por dano moral. (Ag Rg no
Ag no 425.113 − RS. Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS. Terceira Turma.
Unânime. Data do julgamento: 13.6.2006)
Assinale a correta. Pode-se extrair da ementa transcrita, que retrata o resultado do julgamento
do Superior Tribunal de Justiça, que: (valor 1,0)
I - a convenção dos particulares não derroga normas de ordem pública.
II - a indenização por dano moral pressupõe a existência também de dano material.
III - os bancos não podem reter quaisquer saldos bancários para recebimento de seus créditos,
porque afasta da apreciação judiciária lesão de Direito.

Estão corretos os itens:
a) I e II.
b) I e IV
c) II e III
d) II e V.
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IV - o salário enquanto revestido de caráter alimentar goza de proteção legal, que o faz
intangível, isto é, insuscetível de ser apropriado para cumprimento de certas obrigações.
V - o Poder Judiciário quando reconhece a nulidade de uma cláusula contratual substitui a
vontade das partes.

05) Abaixo serão retratadas algumas situações de alguns trabalhadores, nesse caso você
deverá identificar o princípio do direito do trabalho aplicável a situação, justificando e
fundamentando na legislação e jurisprudência pátrias. Ainda, caso haja afronta do princípio,
aponte, no caso, se existe alguma solução jurídica para que forma o ato efetivado possa ser
realizado sem afrontar a legislação ou jurisprudência pátrias: (valor 1,0)
Situação 1: Paulo foi contratado como empregado da empresa Fábrica de Doces Celestes para
exercer as funções de ajudante geral, recebendo um salário mínimo mensal. Após um ano de
trabalho, Paulo foi chamado pelo gerente que o informou que, em razão das dificuldades
econômicas da empresa, seu salário seria reduzido para meio salário mínimo mensal. Paulo
lhe procurou para fazer uma consulta jurídica. Sendo assim, responda as questões abaixo
definidas, justificando e fundamentado de acordo com a legislação e jurisprudência do TST:
(valor 0,5)

Princípio da Irredutibilidade salarial. Artigo 7º, CF:São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
No caso para que a redução seja realizada deve ser efetivada negociação coletiva com o
Sindicato da Categoria e, pelo artigo 611-A, §3º deve haver a contrapartida por parte da
empresa, garantindo a estabilidade no emprego para os empregados atingidos pela
redução salarial, enquanto perdurar o instrumento coletivo.

Situação 2: O Regulamento da empresa “BOA” revogou vantagens deferidas a trabalhadores
em Regulamento anterior. Neste caso, segundo a Súmula 51 do TST, “as cláusulas
regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os
trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento”. (valor 0,5)
TEORIA DA PRESERVAÇÃO DA CONDIÇÃO MAIS BENÉFICA ou INALTERABILIDADE
CONTRATUAL LESIVA. Estabelecida uma determinada vantagem/condição na formação
ou no curso do contrato de trabalho, as alterações posteriores apenas podem ocorrer
validamente, como regra, se mais benéficas ao trabalhador.
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CLT Art. 468 – Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração
das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não
resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da
cláusula infringente desta garantia.

06) Analise a charge abaixo transcrita e identifique qual princípio afeto ao direito do trabalho
está sendo afrontado. Cite o (s) dispositivo (s) legal (is) onde está previsto e qual poderia ser a
reprimenda sofrida pelo contratante, trazendo as medidas que você, enquanto advogado da
trabalhadora exposta, tomaria. (valor 1,5)

Princípio da não discriminação, artigo 3º, IV, artigo 5º, I e artigo 7º, XXX, todos da CF,
pois é vedada a prática de qualquer medida discriminatória e limitativa para efeito de
acesso à relação de emprego ou sua manutenção. Desta feita, configurado o ato
discriminatório, a trabalhadora poderia denunciá-lo por injúria racial, e ainda, pleitear
reparação pelos danos morais sofridos com esteio na responsabilidade civil (arts. 186 e
927 CC).

07) Analise a gravura e poema acima transcritos e responda: (valor 1,5)
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Quem trabalha e mata a fome,
Não come o pão de ninguém.
Quem ganha mais do que come,
Sempre come o pão de alguém.
Quem não luta pelo que come,
Merece o salário que tem.

a) Qual direito está implícito na gravura e no poema? (valor 0,25)
Direito de Greve.

b) Onde está previsto, na legislação pátria, referido direito? Onde é regulamentado o seu
exercício? (valor 0,5)
Artigo 9º, CF. Lei 7.783/89.

c) Conceitue tal direito e exponha quais os requisitos para ser legítimo o exercício de tal direito.
(valor 0,75)
É a cessação coletiva e voluntária do trabalho, parcial ou total, decidida por sindicatos
de trabalhadores assalariados de modo a obter ou manter benefícios ou para protestar
contra algo. É arma essencial na luta de classes.
É um direito fundamental de caráter coletivo, resultante da autonomia privada coletiva
inerente às sociedades democráticas.
Suspensão do contrato de trabalho: durante o período de greve os contratos de trabalho
permanecem suspensos, ou seja, seus efeitos permanecem absolutamente paralisados.
Artigo 7º da lei 7.783/89, parágrafo único.

Só pode ser utilizada depois de frustrada a tentativa de negociação ou arbitragem.
Deve-se notificar o empregador com antecedência mínima da paralisação (48 horas ou
72 horas dependendo da atividade).
Legitimidade para deflagrar é do sindicato, e excepcionalmente de comissão de
trabalhadores.
Apenas meios pacíficos podem ser utilizados, sendo vedada a utilização de meios
violentos e ainda, não podem frustrar o acesso do trabalhador ao posto de trabalho.

08) O termo “fonte do direito" é empregado metaforicamente no sentido de origem primária do
direito ou fundamento de validade da ordem jurídica. No Direito do Trabalho, o estudo das
fontes é de relevada importância, subdividindo- se em algumas modalidades. Assim sendo,
considera-se fonte formal heterônoma do Direito do Trabalho: (valor 0,5)

a) As convenções coletivas de trabalho firmadas entre sindicatos de categorias profissional e
econômica.
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b) Os acordos coletivos de trabalho firmados entre uma determinada empresa e o sindicato da
categoria profissional.
c) A sentença normativa proferida em dissídio coletivo

d) Os fenômenos sociais, políticos e econômicos que inspiram a formação das normas
juslaborais.

“É fazendo que se aprende, aquilo que se deve aprender a fazer (Aristóteles).”
Boa prova!!

Formulário de Prova
Disciplina:
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Curso de DIREITO
Direito Empresarial II

Professor(a): Gustavo Alberto Silva Coutinho

Aluno(a):

8,0
pontos
Data: 21/9/18
7º
Turma:
Período
Valor:

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:

Questões:

- 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): Laurete Rodrigues, intentou ação de reparação de danos decorrente de acidente de
trabalho em desfavor de ÁUREA CERÂMICA E OLARIA EIRELI e de seu constituinte, o Sr. Dilvo Antônio Nazzari,
expondo que foi empregada da 1ª ré até maio de 2018, quando foi demitida em virtude de acidente de trabalho
sofrido. Dilvo Antônio Lazzari suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Imaginando ser você o juiz da causa,
defina sua decisão (0,5 ponto), explicando se Dilvo Antônio Lazzari é ou não parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação (1,0 ponto).

Respostas esperadas:

Dilvo Antônio Lazzari é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação (0,5 ponto), uma vez que a
empregadora da autora da ação era a pessoa jurídica Áurea Cerâmica e Olaria EIRELI (1ª ré) e, pelo
princípio da autonomia da pessoa jurídica, não se confunde com seu constituinte Dilvo Antônio Lazzari,
sendo a única que pode ser responsabilizada pelos resultados do contrato de trabalho em questão, que
são de sua exclusiva responsabilidade (1,0 ponto).

2ª questão (2,5 pontos): Dambros e Associados Consultoria Jurídica S/S promove cobrança de honorários de
sucumbência por meio de cumprimento sentença, em face de Cristian Móveis Ltda. Iniciado o cumprimento de
sentença, foi solicitado bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud e pesquisa de bens junto ao sistema Infojud e

Renajud, restando as diligências todas infrutíferas. Também não foram localizados nos cartórios de registro de
imóveis locais quaisquer bens imóveis de propriedade da devedora. Em razão disso, a credora pretende que o
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juízo declare a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora, a fim de incluir, no polo passivo
da ação, seus sócios. Diante dessa situação hipotética, responda:

a) Qual procedimento a credora Dambros e Associados Consultoria Jurídica S/S terá que adotar para pugnar
pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora? (0,5 ponto) Qual a
consequência de tal ato para a ação em fase de cumprimento de sentença? (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 devedora e, consequentemente, incluir os sócios no polo passivo da
ação em fase de cumprimento de sentença (1,0 ponto).

Respostas esperadas:

a) Como o pedido se dará no curso do cumprimento de sentença, só poderá 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 em fase de cumprimento de sentença 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 o simples fato de não terem sido localizados bens penhoráveis de propriedade da pessoa
jurídica não é suficiente para autorizar a desconsideração. Para tanto, deveriam ser produzidos
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 (1,0 ponto).

3ª questão (2,5 pontos): Demerval Lobo, ex-empresário individual que atuava como fabricante de sorvetes,
requereu e teve deferida a transformação de seu registro em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(Sorvetes União EIRELI ME). No ato de constituição da nova pessoa jurídica, Demerval integralizou o capital por
meio da transferência de propriedade do imóvel em que funcionava a sede da empresa. Alguns meses após o
início das atividades da EIRELI (Sorvetes União EIRELI ME), o patrimônio de Demerval Lobo foi substancialmente
diminuído, com sucessivas transferências de valores de suas contas particulares para as contas da pessoa
jurídica, que já era titular do imóvel onde estava situada a sede. Por outro lado, as dívidas particulares de
Demerval Lobo cresceram em proporção inversa, acarretando inúmeros inadimplementos com os credores.
Gervásio Oliveira, um dos credores particulares de Demerval Lobo por obrigação contraída após a transformação
do registro, ajuizou ação de cobrança para receber quantias provenientes de contrato de depósito. Logo após a
citação do réu, o autor descobriu que as contas correntes do devedor tinham sido encerradas e o imóvel em que
residia foi alienado para a EIRELI, tendo prova desse fato por meio de certidão do Registro de Imóveis da cidade
em que se situava tal imóvel. Gervásio Oliveira requereu ao juízo da ação de cobrança a desconsideração inversa
da personalidade jurídica, para alcançar, em fase de execução, os bens da Sorvetes União EIRELI ME. Diante
dessa situação hipotética, responda:

a) Qual deveria ser o valor mínimo de avaliação do imóvel que foi transferido para a Sorvetes União EIRELI
ME a título de integralização de capital, considerando que a Junta Comercial responsável autorizou a
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criação da nova pessoa jurídica (0,5 ponto)? Dê o fundamento legal de sua resposta (0,5 ponto).
b) O juízo da ação de cobrança deverá, ou não, deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica
requerida por Gervásio Oliveira (0,5 ponto)? Por quê (0,5 ponto)? Dê o fundamento legal de sua resposta
(0,5 ponto).

Respostas esperadas:

a) O valor mínimo de avaliação do imóvel que foi transferido para a Sorvetes União EIRELI ME a
título de integralização de capital deve corresponder a 100 (cem) salários mínimos vigentes na
data de constituição da EIRELI (0,5 ponto) a teor do disposto no art. 980-A, caput, do Código
Civil (0,5 ponto).

b) O juízo da ação de cobrança deve deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica
requerida por Gervásio Oliveira (0,5 ponto), porque os fatos narrados no caso são indicadores
claros de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu constituinte, um dos requisitos
necessários para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica (0,5 ponto) previstos
no art. 50 do Código Civil (0,5 ponto).

4ª questão (1,5 pontos): A sociedade Chapéu do Sol Posto de Gasolina e Lubrificação Ltda. era constituída
originalmente pelos sócios Ivi Dias Félix Ferreira, Ivan Dias Félix Ferreira e Gelson Félix Ferreira. O contrato social
contém cláusulas expressas prevendo que os sócios não podem alienar suas quotas a pessoa estranha ao quadro
societário sem a autorização dos demais sócios, que no caso de falecimento de sócio, suas quotas não se
transferem automaticamente aos herdeiros e que o sócio Gelson Félix Ferreira exerceria, sozinho, a função de
administrador da pessoa jurídica. Contudo, no começo de 2018, o sócio Gelson faleceu e seus herdeiros deram
início ao inventário judicial de seus bens, no qual foi nomeada como inventariante sua esposa Vânia Suely Vieira
Facre, esposa do falecido. Esta, por sua vez, desde a morte de Gelson, vem administrando a empresa e
impedindo os sócios sobreviventes de administrá-la, sendo-lhes vedado o acesso às dependências do
estabelecimento empresarial e negadas quaisquer informações referentes à sociedade. Por tais motivos, os sócios
sobreviventes Ivi e Ivan ajuizaram ação em desfavor de Vânia e do espólio de Gelson Félix Ferreira, relatando os
fatos já descritos e argumentando que a Sra. Vânia não é meeira das quotas de Gelson, porquanto a sociedade foi
constituída muito antes de seu casamento, provando tal alegação por meio da certidão de casamento de Gelson e
do contrato social da Chapéu do Sol Posto de Gasolina e Lubrificação Ltda. Diante dessa situação hipotética
acima, responda:

a) No caso exposto, como se classifica a sociedade Chapéu do Sol Posto de Gasolina e Lubrificação Ltda.
quanto à estrutura e à alienabilidade das quotas sociais (0,25 pontos)?

b) O pedido formulado pelos sócios Ivi Dias Félix Ferreira e Ivan Dias Félix Ferreira deve ser julgado
procedente (0,25 pontos)? Por quê (0,5 ponto)?

c) O que deverá acontecer com as quotas do sócio falecido Gelson Félix Ferreira (0,5 ponto)?

Respostas esperadas:

a) Sociedade de pessoas (0,25 pontos).

b) O pedido formulado pelos sócios Ivi Dias Félix Ferreira e Ivan Dias Félix Ferreira deve ser

previsões expressas do contrato social, as quotas do sócio falecido não se transferem
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julgado procedente (0,25 pontos), porque, por se tratar de sociedade de pessoas, conforme

automaticamente para os herdeiros, os quais não devem ingressar na sociedade sem anuência dos
sócios sobreviventes, muito menos administrar a empresa (0,5 ponto).

c) Como as quotas do sócio falecido não poderão ser transferidas aos herdeiros, deverão ser
liquidadas com base no seu valor patrimonial (0,5 ponto).

Formulário de Prova
Disciplina:
Direito Processual Civil IV
Professor(a): Anna Paula Silva Mantana

Aluno(a):
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Valor:
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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:

Todas as questões deverão ser fundamentadas.

1-) Em uma Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais,
o juiz proferiu sentença nos seguintes termos:

a-) Condenou a demandada a pagar ao reclamante, a título de indenização
por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
b-) Condenou a demandada a pagar ao requerente, o valor de R$ 17.369,00
(dezessete mil trezentos e sessenta e nove reais), referente ao valor do
veículo na data do sinistro, conforme tabela Fipe;

c-) Condenou a demandada a pagar ao requerente a quantia de R$ 9.000,00
(nove mil reais), referente ao conserto do veículo do terceiro envolvido no
sinistro;

d-) Determinou que a demandada, no prazo de 10 (dez) dias, contados do
trânsito em julgado, proceda à devolução do som, dos 04 (quatro) altofalantes e da bateria do veículo Gol 1.6 ao requerente, sob pena de aplicação
de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, sem
prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.

A Ré, não obstante pretender cumprir toda a obrigação a que foi condenada, se deparou com um
impasse: não foi informada ao longo do processo, tampouco na sentença, acerca da especificação
dos bens descritos na alínea d, tais como marca, ano, tamanho ou valor, o que inviabiliza o
cumprimento. Diante disso, como deverá proceder? (1,5 pontos)
Deverá requerer a liquidação de sentença. Art. 509 do CPC.

2-) Maria é credora de Joana da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), representada por uma
nota promissória emitida em maio de 2018 com vencimento em 16 de outubro do mesmo ano. Havia
rumores de que Joana estaria dilapidando seu patrimônio para que, quando ocorrer o vencimento da
dívida que possui com Maria, não haja bens passíveis de penhora a fim de garantir uma possível

execução. Maria então, se dirige ao Cartório de Registro de Imóveis e constata que Joana realmente
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alienou todos os bens imóveis que possuía naquela cidade. Sobre esse fato responda as perguntas a

a-) Em qual instituto se enquadra a conduta de Joana? (1,5 pontos)
Fraude contra credores.

b-) Como deve proceder Maria a fim de não ficar no prejuízo? (1,5 pontos)

Deverá mover Ação Pauliana.

3-) Susan requereu o Cumprimento de Sentença que condenou Robert a lhe pagar o valor de R$
6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização. Robert foi intimado e, reconhecendo o crédito da
Exequente, efetuou o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor, acrescido das custas e
honorários de advogado, e requereu o parcelamento do restante em 06 (seis) parcelas mensais. Você,
como advogado de Susan, não gostaria que o pagamento se desse de forma parcelada por entender
que trará prejuízos para sua cliente. O juiz determinou a intimação de Susan para manifestar sobre o
pedido de Robert. Diante disso, como deverá proceder? (1,5 pontos)
O advogado de Susan deverá alegar que o parcelamento não se aplica ao cumprimento de
sentença. Art. 916, § 7º do CPC.

4-) Analise a ementa abaixo e, a respeito do tema em evidência, assinale a única alternativa que
contenha todos os itens corretos: (1,0 ponto)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES PELO
SISTEMA BACEN JUD. DECISÃO QUE DEIXOU DE RECONHECER A
IMPENHORABILIDADE DO NUMERÁRIO DEPOSITADO, POR NÃO
HAVER PROVA DE QUE A CONTA ERA UTILIZADA APENAS COMO
POUPANÇA. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, NO SENTIDO DE QUE A IMPENHORABILIDADE ABRANGE A
QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, INDEPENDENTENTE DE SUA
ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. “Preceitua o Código de Processo Civil
que ‘são impenhoráveis’ (art. 833, caput), entre outros bens, a ‘quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos’ (inciso X). Interpretando a norma legal de modo a não
prejudicar aquele a quem ela ‘almeja proteger’ (AgRgAI 218.668, Min. Marco
Aurélio), o Superior Tribunal tem decidido que ‘é possível ao devedor
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40

salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
mas

também

em

conta-corrente

ou

em

fundos

de

investimento, ou guardados em papel moeda’ (EREsp 1.330.567, 2ª S.,
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poupança,

Min. Luis Felipe Salomão; REsp 1.582.264, 1ª T., Min. Regina Helena Costa;
AgRgREsp 1.566.145, 2ª T. Min. Mauro Campbell Marques; AgRgREsp
1.453.586, 3ª T., Min. João Otávio de Noronha; AgRgAREsp 760.181, 4ª T.,
Min. Luis Felipe Salomão)”. (TJSC, Agravo de Instrumento 003347545.2016.8.24.0000, da Capital, Rel. Des. Newton Trisotto, j. 12.09.2016).
Recurso conhecido e provido. (...) (Destaquei).

I-) A penhora de ativos financeiros via Bacen Jud é dirigida a todas as instituições financeiras.
II-) A impenhorabilidade atinge não só as aplicações em cadernetas de poupança, mas também as
mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel moeda, desde que
não ultrapasse 40 (quarenta) salários mínimos, salvo abuso ou má-fé, interpretando a norma legal de
modo a não prejudicar aquele a quem ela almeja proteger.

III-) A impenhorabilidade aqui delineada não prevalece sobre débitos alimentícios.
IV-) Havendo várias cadernetas de poupança, o limite a ser considerado é o que resulta da soma de
todas elas.

V-) É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz alterar a ordem apenas nas demais hipóteses
de impenhorabilidade.

Estão corretas as alternativas:

a-) I, III e V
b-) I, II e IV
c-) I, II, III, IV e V
d-) I e V

5-) Mélvio possui uma loja e costuma aceitar cheques de seus clientes como forma de pagamento.
Ocorre que, no último mês, três dos cheques apresentados no prazo foram devolvidos por
insuficiência de fundos. Mélvio tentou receber amigavelmente os valores constantes no título, porém,
não obteve êxito, não lhe restando outra alternativa senão a de entrar com ação judicial. Com base
nessa situação hipotética, assinale a alternativa verdadeira: (1,0 ponto)
a-) Mélvio pode cumular várias execuções, sendo o mesmo devedor, ainda que fundadas em títulos
diferentes e diversa a forma do processo, desde que o juízo seja competente para todos.
b-) É vedado ao juiz examinar de ofício os requisitos que autorizam a cumulação de execuções.

c-) Mélvio pode cumular várias execuções, fundadas em títulos diferentes, ainda que diversos os
devedores, desde que para todas elas seja competente o juízo e idêntica forma do processo.
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d-) Mélvio pode cumular várias execuções, sendo o mesmo devedor, ainda que fundadas em
títulos diversos, desde que seja competente o juízo e idêntico o procedimento.

Valor:
8 pts
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Questão 01 (valor 1,0 ponto)

Questões:

Artêmio foi denunciado e condenado pela prática de um crime de roubo simples à pena privativa de
liberdade de 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 10 dias multa. Publicada a
sentença no Diário Oficial, o advogado do réu se manteve inerte. Artêmio, que estava preso, foi
intimado pessoalmente, em momento posterior, manifestando interesse em recorrer do regime de pena
aplicado. Diante disso, 2 dias após a intimação pessoal de Artêmio, mas apenas 10 dias após a
publicação no Diário Oficial, sua defesa técnica interpôs recurso de apelação. O juiz de primeira
instância DENEGOU a apelação, afirmando a intempestividade. Contra essa decisão, o advogado de
Artêmio deverá apresentar :
a) Recurso de Agravo
b) Recurso Especial
c) Recurso Ordinário Constitucional

d) Recurso em Sentido Estrito (CORRETA)

e) Mandado de Segurança em Matéria Criminal

Questão 02 (valor 0,5 ponto)

Maria e João cometeram um determinado crime em concurso de agentes. O processo tramitou
normalmente chegando à sentença, onde ambos foram condenados. Ao interpor o recurso, apenas
Maria o fez, apelando. O recurso é julgado. Na decisão, fundada em MOTIVOS QUE NÃO SÃO DE
CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL, os julgadores decidem pela absolvição de Maria. Nesse sentido,
ante às informações apresentadas pelo enunciado, assinale a alternativa correta:
a) Maria será absolvida e João continuará condenado, devido ao fato de a decisão ter sido
fundamentada em motivos que não são de caráter exclusivamente pessoal
b) Maria e João serão absolvidos, pois os efeitos da decisão serão estendidos a este, devido
ao fato de a decisão ter sido fundada em motivos que não são de caráter exclusivamente
penal(CORRETO)
c) Maria e João serão absolvidos, porém, será necessário, interpor Recurso Especial
d) Maria será absolvida e João continuará condenado, pois não interpôs recurso algum

Questão 03 (valor 0,5 ponto)

A jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal admite a proibição da reformatio in pejus
indireta. Por este instituto entende-se que:

Questão 04 (valor 0,5 ponto)
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a) o Tribunal não poderá agravar a pena do réu, se somente o réu houver recorrido, não havendo,
portanto, recurso por parte da acusação
b) o juiz está proibido de prolatar sentença com condenação superior à que foi dada no
primeiro julgamento quando o Tribunal, ao julgar recurso interposto apenas pela defesa,
anula a sentença proferida pelo juízo a quo. (CORRETO)
c) o Tribunal não poderá tornar pior a situação do réu, quando não só o réu houver recorrido
d) o Tribunal está proibido de exarar acórdão com condenação superior à que foi dada no julgamento a
quo quando julga recurso da acusação

Josefa é indiciada por crime de tráfico de entorpecentes. O Ministério Público oferece a denúncia, a qual
é aceita. Passado todo o trâmite processual normal e regular, sem que houvesse qualquer incidente ou
até mesmo preliminar de mérito, Josefa é condenada a 15 anos de reclusão, dando-se por conformada
com sua sentença, embora houvesse prazo hábil para insurgir-se contra o decidum. De acordo com a
doutrina, recurso é todo meio voluntário de impugnação apto a propiciar ao recorrente resultado mais
vantajoso. Em alguns casos, fenômenos processuais impedem o caminho natural de um recurso.
Quando a parte se manifesta, esclarecendo que não deseja recorrer, estamos diante do fenômeno
processual conhecido como :
a) Preclusão
b) Desistência
c) Deserção
d) Renúncia (CORRETO)

Questão 05 (valor 1,0 ponto)

Pedro ofereceu uma queixa crime contra Pietra por crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo
único, IV, C.P.). A queixa preenche todos os requisitos legais e foi oferecida antes do fim do prazo
decadencial. Apesar disso, há a REJEIÇÃO da inicial pelo juízo competente, que refere,
equivocadamente, que a inicial é intempestiva, pois já teria transcorrido o prazo decadencial. Nesse
caso, assinale a afirmativa que indica o recurso cabível:
a)

Recurso em sentido estrito (CORRETO)

b)

Apelação

c)

Recurso ordinário constitucional

d)

Recurso especial

e)

Recurso extraordinário

Questão 06 (valor 0,5 ponto)

Paulo Antônio foi denunciado pela prática de delito de estelionato perante a Primeira Vara Criminal
de Justiça de Belo Horizonte-MG. Por entender que não havia justa causa para a ação penal, a
advogada contratada pelo réu impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJ-MG), que, por maioria de votos, DENEGOU a ordem. Nessa situação hipotética, em face da
inexistência de ambiguidade, omissão, contradição, ou obscuridade no acórdão, caberá recurso:

a) ordinário constitucional ao STJ (CORRETA)
b) ordinário constitucional ao STF

d) em sentido estrito
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c) especial ao STJ e (ou) extraordinário ao STF, conforme o teor da fundamentação do acórdão

e) não caberá recurso e sim quaisquer outras ações autônomas de impugnação, quais sejam,
mandado de segurança em matéria criminal, revisão criminal e outro habeas corpus

Questão 07 (valor 1,0 ponto)

João Antônio é denunciado sob a acusação de que teria praticado o crime de roubo simples contra
Ana Silvia. Na audiência de instrução e julgamento, o magistrado indefere, imotivadamente, que
sejam ouvidas duas testemunhas de defesa. Ao proferir sentença, o juiz condena João Antônio à
pena de quatro anos de reclusão, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO. Após a sentença passar
em julgado para a acusação, a defesa interpõe recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a
nulidade do processo em razão do indeferimento imotivado pela recusa em ouvir duas testemunhas,
e, alegando no mérito, a improcedência da acusação. Analisando o caso, o Tribunal de Justiça dá
provimento ao recurso da defesa e declara NULO O PROCESSO DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO. Realizado o ato e apresentadas novas alegações finais por meio de memoriais, o
JUIZ PROFERE OUTRA SENTENÇA, desta vez condenando João Antônio à pena de quatro anos de
reclusão a ser cumprida INICIALMENTE EM REGIME SEMI ABERTO, pois, sendo REINCIDENTE, não
poderia iniciar o cumprimento de sua reprimenda em regime aberto.
RESPONDA se o magistrado agiu ou não corretamente e justifique. Recorde-se dos ensinamentos
sobre Reformatio in pejus, Reformatio in pejus indireta e Reformatio in mellius
O magistrado não agiu corretamente.
Uma vez anulada a condenação proferida em recurso exclusivo da defesa, a nova decisão
a ser prolatada não pode ser mais prejudicial ao réu do que aquela que foi anulada. É o
que a doutrina convencionou chamar de reformatio in pejus indireta.

Questão 08 (valor 1,5 ponto)

Clara pratica crime contra a saúde pública. Instaura-se a persecução penal. Procedimento
inquisitivo, formal, administrativo e de caráter sigiloso. Você é contratado como advogado de Clara.
Ao chegar à Delegacia, para examinar as peças do Inquérito em questão, você é “barrado” pela
Autoridade Policial, ou seja, como Defensor é negado a você o direito tanto às diligências já
concluídas como àquelas ainda em andamento. Considerando o teor da Súmula Vinculante 14 do
S.T.F. (“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de
prova que, já documentadas em processo investigativo realizado por órgão com competência de
polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa), especifique qual remédio cabível
para você ter ingresso às peças do Inquérito. Argumente para convencer o juiz de que você tem
direito a TODO o Inquérito Policial.
O remédio adequado é o Mandado de Segurança em Matéria Criminal
O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB), ao dispor sobre o acesso dos
advogados aos procedimentos investigatórios, assegurou aos profissionais, como
prerrogativa, o direito de examinar autos findos ou em andamento, sempre em benefício
de seu constituinte, isso com o espeque de viabilizar o conhecimento de dados
probatórios produzidos no âmbito da investigação criminal. A oposição de sigilo ao
defensor torna sem efeito as garantias constitucionais estampadas no artigo 5º da
Constituição Federal de 1988. Por isso o advogado deverá ter acesso aos autos do
inquérito policial, pois se trata de tutela às garantias e direitos individuais do investigado,
como dignidade da pessoa humana, ampla defesa e contraditório.

Questão 09 (valor 0,5 ponto)
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Dentre os pressupostos recursais processuais objetivos para admissibilidade dos recursos estão o
cabimento, a adequação, a tempestividade, a regularidade, os fatos impeditivos e extintivos. No que
tange à adequação temos o PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E O PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. Explique o que significa cada um dos princípios alhures.
Não há necessidade de dar exemplos ou citar supostas exceções.
De acordo com o Princípio da Fungibilidade, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será
prejudicada pela interposição de um recurso pelo outro, todavia, não poderá haver erro
grosseiro e o recurso interposto há de obedecer o prazo do recurso correto. Quanto ao
Princípio da Unirrecorribilidade das Decisões, significa dizer que a parte não pode interpor
mais de um recurso, contra a mesma decisão, visando a mesma pretensão.

Questão 10 (valor 1,0 ponto)

Vimos que o mandado de segurança em matéria criminal é uma garantia contra as arbitrariedades
do Estado, para resguardar direito líquido e certo, ou seja, direito verificado de plano o qual não
demanda análise profunda e tão pouco dilação probatória. Estudamos que é impossível impetrar
mandado de segurança contra ato de particular, obtenção ou retificação de informações e muito
menos questionar a incidência direta sobre a liberdade do indivíduo.
Você e seus colegas fizeram um belo trabalho sobre exemplos de mandado de segurança em
matéria criminal, ademais, foram explicados em sala de aula e anotado por vocês outros 06 (seis)
exemplos.
Cite 04 (quatro) exemplos de mandado de segurança em matéria criminal, pode ser exemplo do
caderno, do trabalho feito, ou de ambos.
GARANTIA
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QUESTÃO 01 (1,0 pt)

Questões:

A ciência da interpretação normativa tem por objetivo descobrir o sentido e o alcance das normas
jurídicas. Nesse sentido, a interpretação autêntica da lei é realizada:
a) Pela doutrina.

b) Pela prolação de uma decisão judicial.
c) Pelo legislador.
d) Pela jurisprudência.
GABARITO: LETRA “C”.

QUESTÃO 02 (1,0 pt)

Método de interpretação que considera a lei como parte de um micro sistema legal, devendo se
relacionar com o contexto em que está localizada. Essa caracterização corresponde ao método:
a) Sistemático.
b) Social.
c)

Teleológico.

d) Gramatical.
GABARITO: LETRA “A”.

QUESTÃO 03 (1,0 pt)

GABARITO

alternativa INCORRETA:

GABARITO

De acordo com os princípios instrumentais de aplicação e interpretação constitucional, assinale a

a) As leis presumem-se constitucionais. Sua inconstitucionalidade só pode ser declarada em
decisão judicial adequadamente fundamentada.

b) Uma lei não deve ser declarada inconstitucional se puder ser interpretada de forma
consentânea com a Constituição.

c)

Em um Estado Constitucional, todas as leis infraconstitucionais devem ser compatíveis com a
Constituição, sob pena de nulidade.

d) Os conflitos de normas constitucionais são apenas aparentes, cabendo ao intérprete resolvêlos de modo a preservar a unidade normativa da Constituição.

e) O aplicador deve sempre interpretar as leis em conformidade com as normas
constitucionais originárias.

GABARITO: LETRA “E”.

QUESTÃO 04 (1,0 pt)

No tocante à interpretação constitucional, Luís Roberto Barroso afirma haver um princípio que se
destina “à preservação da validade de determinadas normas, suspeitas de inconstitucionalidade,
assim como à atribuição de sentido às normas infraconstitucionais, da forma que melhor realizem
os mandamentos constitucionais”. Tal princípio “abriga, simultaneamente, uma técnica de
interpretação e um mecanismo de controle de constitucionalidade”. Assinale a alternativa que
apresenta o princípio referido por Barroso.
a)

Princípio da efetividade.

b)

Princípio da interpretação conforme a Constituição.

c)

Princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do Poder Público.

d)

Princípio da supremacia da Constituição.

e)

Princípio da unidade da Constituição.

GABARITO: LETRA “B”.

QUESTÃO 05 (1,0 pt)
Em suas decisões, o Supremo Tribunal Federal afirma que as normas constitucionais originárias

GABARITO

GABARITO

não possuem hierarquia entre si, assentando a premissa fundamental de que o sistema positivo
constitucional constitui um complexo de normas que deve manter entre si um vínculo de coerência;
em síntese, em caso de confronto entre as normas constitucionais, devem ser apaziguados os
dispositivos constitucionais aparentemente conflitantes. Tal interpretação decorre de um princípio
específico de interpretação constitucional, denominado princípio da:
a) Conformidade ou justeza constitucional.
b) Eficácia integradora.
c)

Força normativa.

d) Máxima efetividade.
e) Unidade da Constituição.
GABARITO: LETRA “E”.

QUESTÃO 06 (1,5 pt)

Quais são as três modalidades de eficácia dos princípios constitucionais? Comente brevemente
sobre cada uma delas.

Eficácia direita: os princípios constitucionais são utilizados diretamente, como

fundamento para a tutela do bem jurídico disputado.

Eficácia interpretativa: os princípios constitucionais orientam a aplicação das

normas jurídicas, em geral. Isto é, a aplicação, nesse caso, é indireta e atua como vetor de
interpretação para que se possa alcançar a melhor decisão.

Eficácia negativa: os princípios constitucionais são utilizados como fundamento

para a anulação dos efeitos de normas jurídicas cujas disposições são contrárias aos
valores da Constituição. Nesse caso, portanto, os princípios podem ser utilizados para o fim
de controle de constitucionalidade dos atos normativos, em geral.

QUESTÃO 07 (1,5 pt)
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aplicação?

GABARITO

Sobre a técnica da ponderação, em quais casos ela é aplicada? Quais são suas etapas de

A técnica da ponderação é característica dos chamados casos difíceis, em que não

há uma solução pré-pronta fornecida pelo ordenamento jurídico, diante de uma determinada
controvérsia envolvendo a colisão de princípios, valores ou direitos fundamentais. São três
as etapas de aplicação da ponderação. A primeira consiste na identificação das normas
pertinentes e dos eventuais conflitos entre elas. A segunda diz respeito à seleção dos fatos
relevantes, para que se possa determinar o grau de influência desses fatos sobre o
resultado final. Finalmente, a terceira fase é a fase definitiva, dedicada à decisão, e
corresponde à atribuição geral de pesos às possibilidades identificadas. Nesse momento, o
intérprete, além de identificar qual solução deve prevalecer diante do caso concreto, deve
também decidir o grau apropriado de aplicação da solução, tendo em vista que é necessário
preservar o máximo possível dos direitos em colisão.
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QUESTÃO 01 (1,0 pt)

Questões:

No que concerne à hermenêutica e à aplicação das normas constitucionais, assinale a opção correta.
a)

No sistema constitucional brasileiro, não se admite a declaração de inconstitucionalidade de lei sem
redução de texto.

b)

No sistema brasileiro, a existência de hierarquia entre normas da própria Constituição permite a
declaração da inconstitucionalidade de uma norma da Constituição por violação a outra nela
também prevista.

c)

A única diferença hierárquica entre normas da Constituição admitida pela dogmática constitucional
é a existente entre regras e princípios constitucionais, sendo que os princípios têm status
hierárquico superior ao das regras.

d) Quando uma norma infraconstitucional contar com mais de uma interpretação possível,
uma, no mínimo, pela constitucionalidade e outra ou outras pela inconstitucionalidade,
adota-se a técnica da interpretação conforme para, sem redução do texto, escolher aquela
ou aquelas que melhor se conforme(m) à Constituição, afastando-se, consequentemente, as
demais.

GABARITO: “D”.

QUESTÃO 02 (1,0 pt)

Método tradicional utilizável na interpretação constitucional que pretende garantir a compatibilidade e
coerência dos diversos dispositivos do texto normativo, a fim de conceder-lhe efetividade geral. Essa
caracterização corresponde ao método:

b)

Social.

c)

Teleológico.

d)

Gramatical.

GABARITO: “A”.

QUESTÃO 03 (1,0 pt)

GABARITO

Sistemático.

GABARITO

a)

Com respeito ao modelo constitucional brasileiro, é correto afirmar:
a)

A interpretação autêntica é aquela realizada de maneira uniforme pelos tribunais.

b) Quanto às fontes, a interpretação constitucional pode ser classificada, tradicionalmente, em
autêntica, jurisprudencial ou doutrinária.

c)

O método sistemático é típico exemplo de interpretação constitucional autêntica.

d)

O método teleológico de interpretação é o que busca garantir a coerência dos diversos dispositivos
do texto normativo.

e)

O método sistemático de interpretação consiste na análise pormenorizada de cada palavra e
etimologia do texto normativo.

GABARITO: “B”.

QUESTÃO 04 (1,0 pt)

No que se refere à Hermenêutica Constitucional, é correto afirmar que:
a)

Há

hierarquia

entre

normas

constitucionais

originárias,

admitindo-se

a

declaração

de

inconstitucionalidade de determinada norma em face de outra, gerando assim declaração das
normas constitucionais inconstitucionais.

b) O princípio da unidade da Constituição prevê que o intérprete deve considerar o texto na sua
globalidade de forma a se evitarem contradições e antinomias entre normas constitucionais.

c)

O princípio da unidade da Constituição permite ao intérprete larga discricionariedade, que favorece
o subjetivismo voluntarista das consequências políticas.
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O princípio da interpretação conforme a Constituição permite que na resolução de problemas
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d)

jurídico-constitucionais deve dar-se primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a
integração política e social e o reforço da unidade política.

GABARITO: “B”.

QUESTÃO 05 (1,0 pt)

Em relação aos princípios jurídicos, assinale a alternativa correta:
a)

Princípios são as normas jurídicas de natureza lógica, contemporâneas e equivalentes às regras,
impulsionando a criação, aplicação e interpretação do direito.

b)

Quando os princípios se intercruzam (colidem), o intérprete, ao resolver o conflito, tem de levar em
conta a força absoluta de cada um (subsunção), mediante a aplicação das normas de antinomia.

c)

Os princípios contêm mandados definitivos, permanentes, razão pela qual não podem ser
desconsiderados em determinados casos e tidos como decisivos em outro.

d) Trata-se do pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos
sistemas constitucionais.

GABARITO: “D”.

QUESTÃO 06 (1,5 pt)

Explique, em linhas bastante gerais, quais foram as principais transformações nos papéis da norma, dos
fatos e do intérprete se comparados os métodos de interpretação constitucional tradicional e de
interpretação constitucional contemporâneo.

Tradicionalmente, a norma jurídica era considerada em sua generalidade e abstração.

Acreditava-se que ela continha, necessariamente, a solução para o caso concreto. Os fatos não
serviam como elementos de interpretação e representavam meramente as circunstâncias em que
a norma seria aplicada. Já o intérprete era responsável por uma missão eminentemente técnica,
de identificar a norma, revelar seu sentido e aplica-lo sobre o fato. Não havia, portanto, muito
espaço para criação e o intérprete se atinha ao teor literal da lei. Atualmente, contudo, considerase que a norma jurídica é polissêmica e contém vários significados possíveis. A resposta, muitas

vezes, não é dada e a norma fornece apenas indícios do que seria o resultado ideal. Os fatos, por
sua vez, agora servem objetivamente como elementos para a atribuição de sentido à norma e
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podem, portanto, influenciar o processo de interpretação jurídica. Por fim, o intérprete, hoje,
realiza função muito mais criativa, pois é ele, de fato, que cria o direito, quando interpreta, a
partir da valoração dos sentidos possíveis.

QUESTÃO 07 (1,5 pt)

O que é o pós-positivismo e qual foi sua influência nas transformações do Direito Constitucional
Contemporâneo?

O pós-positivismo é o fundamento teórico do novo paradigma de interpretação

constitucional, compondo a base do Direito Constitucional Contemporâneo. Na essência, ele
significa a reaproximação do Direito e da Ética, reinserindo a questão dos valores às normas
jurídicas. O pós-positivismo, com isso, passa a promover uma visão mais crítica sobre o Direito,
na medida em que a função central do ordenamento jurídico se torna a promoção da justiça.
Uma marca fundamental da teoria para a transformação do Direito Constitucional foi conferir
normatividade aos princípios, que passaram a representar, do ponto de vista normativo, os
valores éticos reincorporados. Finalmente, o pós-positivismo reforça a teoria dos direitos
fundamentais, baseados no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.
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Curso de DIREITO
Valor:
8,0
Data: 21/09/18
Turma:
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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. A 3ª turma do STJ na data de 24/08/2018 proferiu julgamento cujo trecho do Relatório segue
abaixo:

Tendo em vista o trecho do Relatório acima, pode-se afirmar que o inventário do caso julgado foi
judicial. Explique em que situações a partilha deverá ser obrigatoriamente judicial e se, com os
dados acima, o caso julgado poderia ter partilha extrajudicial, fundamente com a lei e os
ensinamentos de sala de aula. (2,0)
As situações em que a partilha deverá sempre ser judicial são as seguintes: se os herdeiros divergirem
(CC, art. 2.016); se algum deles for incapaz (CC, art. 2.016); ou se o de cujus houver feito testamento
(CPC, art. 610).
No caso julgado não poderia haver partilha extrajudicial pelo motivo de os herdeiros divergirem (CC, art.
2.016 e CPC, art. 610, § 1º).
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2. No dia 30 de agosto deste ano de 2018 foi noticiado pela mídia que uma jovem de 18 anos foi
presa por suspeita de mandar matar a própria avó. Leia um trecho de matéria do Jornal BandaD
que divulgou esse acontecimento:
“A Polícia Civil divulgou, na tarde desta quinta-feira (30), o vídeo em que a jovem Yasmin Vitória da
Silva Souza, de 18 anos, confessa ter mandado matar a própria avó. Em depoimento, ela chorou e disse
ter se arrependido de cometer o crime.
‘Eu estou arrependida com certeza. Sinto falta da minha vó, ela me acordava todo dia, era para ela que eu
dava bença. Ela cuidava de mim. Eu amo a minha mãe, mas ela não cuidava de mim como a minha vó, eu
tenho essa consciência’, afirmou Yasmim durante o interrogatório na Delegacia de Furtos e Roubos de
Curitiba (DFR).
O crime aconteceu no último dia 31 de julho, na casa onde a neta e a avó moravam, no bairro Tatuquara.
Na ocasião, Laurinda Aparecida Mesquita da Silva, de 67 anos, foi encontrada morta com sinais de
estrangulamento. Um celular e uma corrente dourada que a vítima usava foram levados pelo autor.
Em depoimento, a jovem admitiu que mandou mensagem para um rapaz com quem já teve um
relacionamento perguntando se ele conhecia alguém que ‘matasse por dinheiro’. ‘Ele perguntou o por que
e eu falei que era para minha vó, porque tinha bastante raiva dela’, comentou.”.
Com base no relato acima pergunta-se:
a) A ocorrência deste fato poderia gerar a exclusão de Yasmin em eventual sucessão da avó, que ela
tivesse direito? Responda justificando inclusive com indicação de artigo da lei civil. (1,0)
b) O que seria necessário para que ocorresse a exclusão de Yasmin em eventual sucessão da avó?
Responda justificando inclusive com indicação de artigo da lei civil. (1,0)
a) O fato de Yasmin ter sido partícipe de homicídio doloso contra sua avó (de cujus) pode gerar sua
exclusão de eventual sucessão dessa avó (art. 1.814, I, CC).
b) Seria necessário que alguém demandasse a exclusão de Yasmin na sucessão da avó no prazo de 4 anos
após a abertura da sucessão dela (art. 1.815, parágrafo único, CC) pelo motivo do art. 1.814, I, CC e a
sentença assim a declarasse (art. 1.815, caput, CC).
3. Jenival ajuizou uma ação cível indenizatória contra seu pai Carlos e foi vitorioso não apenas na
causa, como também em grau recursal. Por conta dessa ação, Carlos ficou muito abalado
emocionalmente e, meses depois, foi internado com depressão. Ao sair do hospital, lúcido, mas
amargurado, decidiu Carlos deserdar seu filho Jenival pelo motivo de este ter ajuizado aquela ação
contra ele e o fez por testamento, que registrou em Cartório. Com base no caso hipotético narrado é
correto afirmar, de acordo com o que vigora na lei e foi apresentado em sala de aula, que: (1,0)
a) A deserdação por testamento não terá eficácia pelo motivo alegado pelo testador, apesar de existir
prova da ação que Jenival ajuizou contra ele.
b) O fato de ter ajuizado ação contra Carlos enseja a pena de deserdação para Jenival, desde que provada
essa alegação do testador.
c) As desavenças entre pai e filho não passaram do limite do aceitável, não amparando a pretensão de
deserdação pelo testador Carlos.
d) Com a deserdação, Jenival terá apenas a parte da herança do pai que está garantida por lei – a legítima.
4. Douglas Corrêa, Repórter da Agência Brasil Rio de Janeiro, na matéria intitulada “Justiça
mantém anulação de testamento de milionário da Mega-Sena”, publicada em 23/08/2018, escreveu
que:
“Os desembargadores da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio negaram nessa quarta-feira (22)
recurso de Adriana Almeida e Renata Senna, respectivamente viúva e filha do milionário da Mega-Sena
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Renee Sena, e do testamenteiro Marcos Pizarro contra decisão que anulou o último testamento feito por
Renee antes de ele ser morto, em 2007. O documento foi anulado em fevereiro deste ano a pedido dos
irmãos de René, que haviam sido excluídos.
Com a decisão, a cabeleireira Adriana Almeida, já condenada pela morte do companheiro, continua sem
direito à herança.
Testamento
A 17ª Câmara Cível aceitou o recurso dos familiares de Renne Sena, assassinado em Rio Bonito, no
interior do estado, e anulou o testamento em que eram beneficiárias a viúva Adriana Almeida, condenada
pelo crime, e a filha dele, Renata Senna.”
A matéria ainda continua dizendo que o desembargador Elton Leme, relator do processo, entendeu
que o testamento, feito em 2006 é nulo. De acordo com o Código Civil vigente, assinale a alternativa
que corresponde à razão pela qual o testamento foi considerado nulo por este desembargador: (1,0)
a) Porque favorecia a viúva, que não estava legitimada a receber a herança em razão de ter sido
condenada criminalmente pela morte dolosa de Renne.
b) Porque os irmãos de Renne tinham sido excluídos do testamento, uma vez que isso não poderia ter
ocorrido, já que são herdeiros necessários.
c) Porque favorecia a viúva e a filha, que já eram herdeiras necessárias e tinham seu quinhão resguardado
por lei – a legítima.
d) Porque favorecia a viúva e a filha, que, por serem herdeiras legítimas, já tinham seu quinhão
resguardado por lei – a legítima.
5. Notícia veiculada no jornal Migalhas, na data de 11 de setembro de 2018, intitulada “TJ/SP
reconhece morte presumida de pretenso herdeiro” informa que:
“A 3ª câmara de Direito Privado do TJ/SP reconheceu a morte presumida de um homem para fins
sucessórios nos inventários de sua filha e da mãe dela. A presunção de morte foi reconhecida desde o ano
de 1974, quando ele, que estava ausente havia décadas, completaria 80 anos.
O caso trata do inventário de mãe e filha. O presumido morto era o pai, e existia dúvida sobre suposto
matrimônio dele com a mãe, uma das autoras da herança.
A defesa destacou que, pelo art. 38 do CC, pode-se requerer a sucessão provando-se que o ausente conta
com 80 anos de idade, e que de cinco datam as últimas notícias dele. Na data em que o presumido morto
já contava com 80 anos, 1974, seu paradeiro era desconhecido havia décadas. Assim, este deveria ser o
momento cronológico em que o presumido morto deveria ter seu falecimento reconhecido, situação que o
retiraria definitivamente da sucessão, uma vez que o marco temporal é antecedente ao óbito de ambas as
autoras da herança.”.
Com base nestas informações noticiadas, explique o porquê da afirmação de que o reconhecimento
do falecimento na data em que foi presumido morto configura “(...) situação que o retiraria
definitivamente da sucessão, uma vez que o marco temporal é antecedente ao óbito de ambas as
autoras da herança”. Justifique sua reposta embasando também com a lei civil. (2,0)
O reconhecimento do falecimento na data em que foi presumido morto configura situação que retiraria o
homem definitivamente da sucessão de sua filha e da mãe dela, pois o torna incapaz para suceder, já que é
pré-morto em relação a elas. O artigo 1.798, CC diz que para ter legitimidade para suceder é preciso estar
vivo quando da abertura da sucessão que se analisa, o que não aconteceu com o homem no caso julgado
pelo TJSP.
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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. A 3ª turma do STJ na data de 24/08/2018 proferiu julgamento cujo trecho do Relatório segue
abaixo:

No trecho do Relatório acima foi julgado acerca da responsabilidade pessoal da inventariante pelo
pagamento do IPTU de imóvel, objeto da herança. Explique detalhadamente acerca do que dispõe o
Código Civil sobre: Quem responde pelas dívidas deixadas pelo falecido? Há limites de valor?
Fundamente com a lei e os ensinamentos de sala de aula. (2,0)
Até a partilha a responsabilidade pelas dívidas deixadas pelo falecido recai sobre a herança e, após a
partilha, respondem os herdeiros. Sim, o limite está no quanto a herança suportar e, se já foi feita a
partilha, o limite para cada herdeiro está na previsão legal de responderem em proporção da parte que na
herança coube a cada um (art. 1.997, CC).
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2. No dia 30 de agosto deste ano de 2018 foi noticiado pela mídia que uma jovem de 18 anos foi
presa por suspeita de mandar matar a própria avó. Leia um trecho de matéria do Jornal BandaD
que divulgou esse acontecimento:
“A Polícia Civil divulgou, na tarde desta quinta-feira (30), o vídeo em que a jovem Yasmin Vitória da
Silva Souza, de 18 anos, confessa ter mandado matar a própria avó. Em depoimento, ela chorou e disse
ter se arrependido de cometer o crime.
‘Eu estou arrependida com certeza. Sinto falta da minha vó, ela me acordava todo dia, era para ela que eu
dava bença. Ela cuidava de mim. Eu amo a minha mãe, mas ela não cuidava de mim como a minha vó, eu
tenho essa consciência’, afirmou Yasmim durante o interrogatório na Delegacia de Furtos e Roubos de
Curitiba (DFR).
O crime aconteceu no último dia 31 de julho, na casa onde a neta e a avó moravam, no bairro Tatuquara.
Na ocasião, Laurinda Aparecida Mesquita da Silva, de 67 anos, foi encontrada morta com sinais de
estrangulamento. Um celular e uma corrente dourada que a vítima usava foram levados pelo autor.
Em depoimento, a jovem admitiu que mandou mensagem para um rapaz com quem já teve um
relacionamento perguntando se ele conhecia alguém que ‘matasse por dinheiro’. ‘Ele perguntou o por que
e eu falei que era para minha vó, porque tinha bastante raiva dela’, comentou.”.
Com base no relato acima, pergunta-se:
a) A ocorrência deste fato poderia gerar a exclusão do filho recém-nascido de Yasmin em eventual
sucessão da avó, que ela tivesse direito? Responda justificando inclusive com indicação de artigo da
lei civil. (1,0)
b) Na hipótese do filho de Yasmin receber uma casa, por sucessão dessa avó de sua mãe, e falecer
posteriormente, como se dará a sucessão deste bem? Responda justificando inclusive com indicação
de artigo da lei civil. (1,0)
a) Não. A ocorrência deste fato poderia gerar a exclusão de Yasmin em eventual sucessão da avó, que ela
tivesse direito, por indignidade, cujos efeitos são pessoais e não atingem o filho recém-nascido de Yasmin
(artigo 1.816, caput, CC).
b) Se o filho de Yasmin recebeu uma casa por sucessão da avó de sua mãe e ela está viva é porque
Yasmin deve ter sido considerada indigna por sentença (art. 1.815, CC). Assim sendo, Yasmin não poderá
suceder esta casa na herança de seu filho por disposição da parte final do parágrafo único do art. 1.816,
CC, devendo o bem ir para outro herdeiro legítimo do de cujus ou ser declarada jacente e vacante.
3. Houve um desentendimento entre Joana e sua irmã Sandra envolvendo a transferência
(fraudulenta) de um imóvel de propriedade de Sandra para Joana, situação que resultou na
instauração de processo judicial na esfera cível. Chateada com esse fato, Joana resolveu fazer
testamento e deserdar sua única irmã, deixando todos seus bens para uma amiga, já que não tinha
nenhum outro parente vivo. Analise esta deserdação com base na previsão legal, escrevendo um
parágrafo a respeito. (2,0)
A deserdação é forma de exclusão da sucessão destinada especificamente para privar os herdeiros
necessários de sua legítima (art. 1.961, CC). Como, no caso, Joana pretende excluir sua irmã Sandra, não
é a deserdação a forma adequada, pois que irmãos não são herdeiros necessários (art. 1.845, CC). Bastaria
Joana deixar todos seus bens para uma amiga, como fez, desde que não tivesse nenhum herdeiro
necessário, que sua irmã já estaria excluída. Assim sendo, a deserdação feita por Joana é inválida.
4. Daniel Verissimo de Lima Júnior, no artigo “Reflexos da inseminação artificial homóloga post
mortem no âmbito do direito sucessório”, publicado na Revista Jus Navigandi, escreveu que:
“A capacidade sucessória, segundo Gonçalves (2008), consiste na legitimidade para suceder. Aqueles
dotados de capacidade estarão aptos para receber a herança deixada pelo falecido. Assim sendo, o
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indivíduo que não esteja impedido legalmente de receber a herança, e tenha preenchido os requisitos
exigidos por lei, gozará de legitimidade sucessória e fará jus a herança ou legado, salvo se recusá-los,
conforme assevera Gonçalves (2008, p. 50): ‘No direito sucessório vigora o princípio de que todas as
pessoas têm legitimação para suceder, exceto aquelas afastadas pela lei.’”.
O trecho do texto acima fala da capacidade sucessória de acordo com a previsão do Código Civil e a
esse respeito é correto afirmar que: (1,0)
a) Só terá capacidade sucessória a pessoa que esteja viva ou pelo menos seja nascituro quando da abertura
da sucessão.
b) Só terá capacidade sucessória a pessoa que esteja viva ou pelo menos seja nascituro quando da abertura
do inventário.
c) Existe possibilidade de ter legitimidade para suceder de forma legítima ou testamentária mesmo não
tendo sido nem concebido ainda quando da abertura da sucessão.
d) Poderá a prole eventual ter capacidade sucessória, mas isso não é possível na sucessão legítima.
5. No artigo “O companheiro como herdeiro necessário” publicado em 25 de julho de 2018, o
jurista Flávio Tartuce explica que:
“Como se retira dos estudos básicos do Direito das Sucessões, o herdeiro ou sucessor é aquele que é
beneficiado pela morte do de cujus, seja por disposição de ato de última vontade, seja por determinação
da norma jurídica. Sendo assim, como primeiro critério classificador, quanto à origem, o herdeiro pode
ser testamentário – quando instituído por testamento, legado ou codicilo –, ou legítimo – quando o direito
de suceder decorre da lei, diante da ordem de vocação hereditária, presumindo o legislador a vontade do
morto.
Em relação aos últimos, sucessores legítimos, quanto à amplitude de proteção do sistema sucessório
nacional, duas são as modalidades de herdeiros previstas no Direito Civil Brasileiro”.
A respeito dos sucessores mencionados neste trecho do artigo acima citado, é correto afirmar, de
acordo com o que vigora na lei e foi apresentado em sala de aula que: (1,0)
a) O herdeiro necessário, a quem o testador deixar a sua parte disponível, ou algum legado, perde o direito
à legítima.
b) É possível que uma pessoa seja, ao mesmo tempo, herdeira testamentária e legítima, categorias que
podem coexistir no sistema sucessório brasileiro.
c) Os herdeiros facultativos ou não obrigatórios são aqueles que não têm a seu favor a proteção da
legítima, e, por isso, não podem ser preteridos totalmente por força de testamento.
d) Aos herdeiros legítimos pertencem a legítima, que é reservada por lei e não pode ser incluída em
testamento.
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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:

Salienta-se que todas as respostas devem considerar as mudanças introduzidas pela Lei
13.467/2017.
01) Analise e responda: (valor 1,5)

Disponível em: http://noticiadabahia.com.br/politica/salario-minimo-de-r-954-vale-a-partir-de-hoje/.

A) Qual o valor do salário mínimo vigente atualmente no país? (valor 0,3)
R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

B) O que é o salário mínimo? O empregado pode auferir como renda mensal, a título de
remuneração, valor inferior ao salário mínimo vigente? Explique e fundamente. (valor 0,6)
Salário mínimo é a contraprestação mínima, em utilidades ou em pecúnia, devida e paga
diretamente pelo empregador ao empregado, por jornada normal de trabalho (artigo 76,
CLT). O empregado não pode auferir, mensalmente, valor inferior ao salário mínimo
proporcional ao número de horas trabalhadas, conforme artigo 64, parágrafo único da
CLT.
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C) Se um empregado ganha, a título de salário, 01 (um) salário mínimo vigente no país, para
executar jornada de 44 horas semanais e 220 horas mensais, caso sua jornada seja reduzida,
esse poderá ter o valor de seu salário reduzido proporcionalmente à diminuição de carga
horária. Se sim, explique quais os requisitos para que tal ocorra, de maneira fundamentada..
(valor 0,6)
O artigo 58-A da CLT tornou expressa a possibilidade de pagamento proporcional ao
tempo de horas contratadas (por tempo parcial), podendo a jornada ser reduzida, desde
que a duração odo trabalho seja limitada ao máximo de 26 ou 30 horas semanais,
depende de autorização formal do empregado manifestada perante seu empregador e a
norma coletiva precisa autorizar a redução da jornada e do salário, na forma do §2º do
artigo 58-A.
02) Maria foi contratada pela empresa Confeitaria Doces Artesanais para trabalhar como
atendente, com jornada das 12h às 21h e com uma hora de intervalo para repouso e
alimentação. Ocorre que, durante todo o contrato de trabalho, o qual perdurou um ano, o
empregador requisitou à empregada que ela laborasse no estabelecimento das 12h às 23h,
com uma hora de intervalo, pois não tinha interesse em contratar novo empregado, com a
justificativa de serem muito altos os débitos trabalhistas. Nesse período em que Maria
laborou para a empresa, somente recebeu o valor de um salário mínimo, conforme
pactuado no contrato. Nesse sentido, marque a alterativa que contém a complementação
adequada.
É correto afirmar que Maria tem direito ao: (valor 1,0)
a) recebimento somente do adicional de horas extras no importe de, pelo menos, 50%
(cinquenta por cento) superior à da hora normal.
b) recebimento do adicional de horas extras no importe de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por
cento) superior à da hora normal e pagamento do adicional noturno com acréscimo de, pelo
menos, 20 % (vinte por cento) sobre a hora diurna, computando a hora noturna como 50
minutos e 30 segundos.
c) recebimento do adicional de horas extras no importe de, pelo menos, 50% (cinquenta
por cento) superior à da hora normal e pagamento do adicional noturno com acréscimo
de, pelo menos, 20% (vinte por cento) sobre a hora diurna, computando a hora noturna
como 52 minutos e 30 segundos.
d) recebimento do adicional de horas extras no importe de, pelo menos, 50% (cinquenta por
cento) superior à da hora normal e pagamento do adicional noturno com acréscimo de, pelo
menos, 25% (vinte e cinco por cento) sobre a hora diurna, computando a hora noturna como 52
minutos e 30 segundos.
03) José é funcionário do Bar e Petiscaria Hora Feliz Ltda. na função de garçom, com
registro em CTPS. Recebe o salário previsto em convenção coletiva da categoria. Além
disso, recebe gorjetas pagas espontaneamente pelos clientes. O estabelecimento ainda
cobra dos clientes taxa de serviço, à razão de 10% dos itens consumidos, cujo valor é
destinado à distribuição aos empregados. A empresa fornece, também, uniforme a todos
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os empregados, a ser utilizado no local de trabalho para a prestação do serviço. Diante do
exposto, no que se refere à remuneração do empregado, assinale a alternativa correta:
(valor 1,0)
a) tanto a importância dada pelos clientes espontaneamente a José quanto o valor
cobrado pela empregadora a título de taxa de serviço são considerados gorjeta.
b) a taxa de serviço cobrada pelo estabelecimento, nos termos do enunciado, não integra a
remuneração do empregado.
c) as gorjetas recebidas por José dos clientes não integram sua remuneração.
d) somente é considerada gorjeta a importância dada pelos clientes espontaneamente a José.
04) “É o valor recebido pelo empregado, geralmente vendedor, mas pago diretamente
pelas empresas fabricantes ou distribuidoras de certos produtos, de determinadas marcas.”
(CORREIA, Henrique. Direito do Trabalho – Para os concursos de Analista do TRT e MPU. Editora JusPODIVM. 8ª edição. 2016. pág. 567.)

Assinale a alternativa correta. Trata-se do instituto: (valor 0,5)
a) Guelta.
b) Comissão de representação.
c) Gorjeta.
d) Stock option.

05) Florence foi contratada como gerente de comércio exterior pela empresa Internacional
Comércio e Exportação Ltda. Após dois anos da contratação, foi eleita para o cargo de
diretora, sendo-lhe informado que se tratava de cargo de confiança a ser ocupado
interinamente. Após ser diretora por doze anos, foi revertida pelo empregador para o cargo
de gerente de comércio exterior, deixando o exercício da função de confiança. Em relação
à situação de Florence, assinale a assertiva correta: (valor 1,0)
a) após ocupar cargo de confiança, principalmente o de diretor, o empregado não pode ser
revertido para o cargo anteriormente ocupado, pois isso caracteriza rebaixamento de função,
que é vedado pelo ordenamento jurídico.
b) após ocupar cargo de confiança, o empregado pode ser revertido para o cargo
anteriormente ocupado, com ou sem justo motivo, não lhe sendo assegurado o direito à
manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada,
independentemente do tempo de exercício da respectiva função.
c) após ocupar cargo de confiança, o empregado pode ser revertido para o cargo anteriormente
ocupado e, se tal reversão não decorreu de justo motivo e o cargo foi ocupado por dez ou mais
anos, o empregado tem assegurado o direito à manutenção da gratificação correspondente.
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d) trata-se de hipótese de rebaixamento de função que somente pode ser considerada válida
se houver a concordância do empregado, devendo-lhe ser assegurado o direito à manutenção
da gratificação correspondente se ocupou o cargo por dez ou mais anos.
06) Célio e Paulo eram funcionários da sociedade empresária Minério Ltda. e trabalhavam
no município do Rio de Janeiro. Por necessidade de serviço, eles foram deslocados para
trabalhar em outros municípios.
Célio continuou morando no mesmo lugar, porque o município em que passou a laborar era
contíguo ao Rio de Janeiro. Paulo, no entanto, mudou-se definitivamente, com toda a
família, para o município em que passou a trabalhar, distante 350 km do Rio de Janeiro.
Dois anos depois, ambos foram dispensados. A sociedade empresária nada pagou aos
funcionários quando das transferências de locais de trabalho, salvo a despesa com a
mudança de Paulo. Ambos ajuizaram ações trabalhistas. A partir da hipótese sugerida,
responda: (valor 1,0)
a) Célio tem direito a algum adicional? Se sim, qual? Justifique e fundamente. (valor 0,5)
Célio realmente não terá direito ao adicional de transferência, já que não houve
“transferência” propriamente dita (CLT, art. 469, parte final).
b) Paulo tem direito a algum adicional? Se sim, qual? Justifique e fundamente. (valor 0,5)
Paulo também não terá direito ao adicional. A mudança no seu local de trabalho ensejou
a transferência, mas esta se deu em caráter definitivo, afastando o direito ao adicional.
Portanto, sabendo que o adicional de transferência só é devido nos casos de
transferências provisórias (CLT, art. 469, § 3º, e OJ-SDI1-113, partes finais), Paulo
também não terá direito ao seu recebimento.
07) Hugo trabalha como empregado da HD Soluções em Couro LTDA., desde 03/01/2017,
exercendo a função de auxiliar de serviços gerais, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às
18:00 com 02:00 horas de intervalo para descanso e refeição, percebendo como salário base,
no ano de 2018, o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Ainda, Hugo realizou labor
extraordinário, recebendo horas extras nos meses de janeiro a agosto de 2018, e adicional
noturno no mês de março de 2018, pois, excepcionalmente, trabalhou por alguns dias até as
00:00. Nos meses de abril a agosto ele também percebeu ajuda de custo na monta de R$
200,00 (duzentos reais) por mês. Com base na matéria vista em sala, responda: (valor 1,0)
a) Hugo perceberá, até 20 de dezembro de 2018, o 13º salário. Sendo assim, para se calcular
o 13º salário qual período deve ser considerado? Qual o requisito para uma parcela integrar a
base de cálculo da gratificação natalina? (valor 0,5)
O 13º salário corresponde à média do que é pago por mês de serviço do ano
correspondente. Logo, devem ser considerados, para fins de habitualidade, os meses

anteriores a dezembro do respectivo ano, ainda que incompleto. Habitual é o que é pago
durante a metade ou mais do período a ser computado.
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b) No caso em comento, a base de cálculo para tal verba será composta por quais parcelas?
(valor 0,5)
As horas extras, pois eram pagas com habitualidade, dentro do período correspondente
(janeiro a dezembro) do ano corrente, ou seja, de 2018.
08) Considerando as alterações introduzidas na legislação pela reforma trabalhista de 2017,
promovida pela vigência da lei 13.467/2017, julgue os itens subsequentes, verificando se estão
certos e errados. Justificar e fundamentar com a legislação e jurisprudência o que torna a
assertiva correta ou incorreta: (valor 1,0)
I As diárias para viagem recebidas no importe de 70% do salário do empregado devem integrar
a sua remuneração, constituindo base de incidência de encargos trabalhistas e previdenciários.
(valor 0,25)
( ) Certo (x) Errado

Item I – Errado. Dispõe o artigo 457, §2º da CLT que “§ 2o As importâncias, ainda que
habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento
em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do
empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de
incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. (Redação dada pela Lei nº
13.467, de 2017)”, dessa maneira, consta expressamente no referido dispositivo legal
que tal verba não possui natureza salarial, independentemente da porcentagem paga.
II Desde que haja a concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três
períodos, desde que um deles não seja inferior a vinte dias corridos e os demais não sejam
inferiores a cinco dias corridos, cada um. (valor 0,25)
( ) Certo (x) Errado

Item II – Errado. Dispõe o §1º do artigo 134 que “§ 1o Desde que haja concordância do
empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles
não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a
cinco dias corridos, cada um. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”. Dessa forma,
como o enunciado tra que um dos períodos não poderá ser inferior a 20 dias , está em
dissonância com a legislação vigente.
III. 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. (valor 0,25)
(x) Certo ( ) Errado
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Item III – Certo. Conforme o art. 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”, o que torna o
enunciado consoante com a legislação pátria.
IV. Dorival trabalha para empresa Excellence Tecnologia, exercendo as funções de
desenvolvedor de sistemas. Como contraprestação pelos serviços recebe salário fixo mensal.
O empregador concede a Dorival assistência médica, reembolso de despesas com
medicamentos e seguro de vida e acidentes pessoais. Visando melhorar a produtividade da
empresa, o empregador instituiu um programa de premiação por desempenho, o que vem
sendo recebido mensalmente por Dorival há mais de seis meses. As parcelas pagas a título de
assistência médica, o reembolso de despesas com medicamento e seguro de vida e acidentes
pessoais não possuem natureza salarial. Todavia, ante a habitualidade do pagamento da
premiação por desempenho, tal verba possui natureza salarial, segundo a CLT. (valor 0,25)
( ) Certo (x) Errado

Item IV – Errado. Os benefícios não têm natureza salarial e o prêmio por desempenho,
mesmo pago com habitualidade, não integra a remuneração de Dorival, não se incorpora
ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista e previdenciário, conforme o artigo §2º do 457 da CLT
Art. 457 - 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.
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílioalimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos
não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho
e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

Aluno(a):
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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:

Salienta-se que todas as respostas devem considerar as mudanças introduzidas pela Lei
13.467/2017
01) Jorge era caixa bancário e trabalhava para o Banco Múltiplo S/A. Recebia salário fixo de
R$ 4.000,00 mensais. Além disso, recebia comissão de 3% sobre cada seguro de carro, vida e
previdência oferecido e aceito pelos clientes do Banco, o que fazia concomitantemente com
suas atividades de caixa, computando-se o desempenho para suas metas e da agência. Os
produtos em referência não eram do banco, mas, sim, da Seguradora Múltiplo S/A, empresa do
mesmo grupo econômico do empregador de Jorge. Diante disso, observando o entendimento
jurisprudencial consolidado do TST, bem como as disposições da CLT, assinale a afirmativa
correta. (valor 1,0)
A) Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge, por
se tratar de liberalidade.
B) Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge,
porque relacionados a produtos de terceiros.
C) Os valores recebidos a título de comissão devem integrar a remuneração de Jorge.
D) Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge, uma
vez que ocorreram dentro do horário normal de trabalho, para o qual Jorge já é remunerado
pelo banco
02) Um representante comercial ajuíza ação na Justiça do Trabalho pedindo a devolução
de descontos. Ele explica que sua comissão sobre as vendas é de 5%, mas que pode optar
pelo percentual de 10%, desde que se comprometa a pagar o valor da venda, caso o
comprador fique inadimplente. Alega que sempre fez a opção pelos 10%, e que, nos casos
de inadimplência, teve de pagar o valor do negócio para depois tentar reaver a quantia do
comprador, o que caracterizaria transferência do risco da atividade econômica.
Diante do caso apresentado e da lei de regência, responda: (valor 1,0)
a) A prática é válida porque o representante não é empregado nos moldes da CLT, além de ter
sido uma opção por ele tomada.
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b) O caso traduz um truck system, sendo que a lei limita o prejuízo do representante comercial
a 50% da venda não paga.
c) A norma de regência é omissa a respeito desta situação, razão pela qual é válida, na medida
em que se trata de relação de direito privado.
d) A situação caracteriza a cláusula del credere, vedada pela Lei de Representação
Comercial
03) José Henrique, vendedor de uma fábrica de geladeiras e outros eletrodomésticos de Minas
Gerais, foi transferido para a mais nova filial da fábrica em São Paulo em fevereiro de 2015.
Além de seu salário fixo, recebeu ao final do mês de fevereiro as seguintes verbas: comissão
pelas vendas realizadas, ajuda de custo e gratificação do dia do "representante de
eletrodomésticos" (paga todos os anos no mês de fevereiro). Outrossim, nos meses de março,
abril, maio, junho, julho e agosto além do salário fixo e comissão ele percebeu adicional
noturno, pois seu horário de trabalho foi alterado. Além disso, possui benefícios de plano de
saúde médico e odontológico e um curso de inglês totalmente pagos pela empresa. Entre as
verbas recebidas e os benefícios concedidos, responda: (valor 1,0)
Apenas as comissões pagas a José Henrique tem natureza salarial, conforme artigo 457, §1º
da CLT.

José Henrique irá receber em novembro de 2018 a primeira parcela do 13º salário e em
dezembro a segunda parcela. Quais dessas verbas por ele percebidas incidirão na base de
cálculo da referida parcela (13º)? (valor 0,5)
Para o cálculo do 13º salário incidirá, além do salário fixo e as comissões, como em mais
da metade do período de referência (janeiro a novembro) para apuração do 13º salário
ele percebeu adicional noturno, dado o critério da habitualidade e a natureza salarial do
referido adicional, esse também comporá a base de cálculo do salário trezeno.

04) Analise as letras das músicas “Salário Mínimo” de Beth Carvalho e “Vida de Salário” da
Banda Casaca e responda: (valor 1,5)
Salário Mínimo

Cansei de tanto trabalhar
Na ilusão de melhorar
Cinco filhos, mulher e sogra pra sustentar
Setecentos e cinquenta cruzeiros, não dá
Não dá, não dá, não, não dá
Trabalhei demais por causa deles
Os trajes deles são os de Adão e Eva
Se acostumaram a passar mal
Mas isto não é legal
A vida que a gente leva

Vida de Salário

O teto tá pra cair
vai cair, vai cair

GABARITO

GABARITO

Leite e sal aqui acabou, acabou, acabou
Só não pode ficar mudo com tudo
Essa vida de salário
Salário oh oh oh
Só não pode ficar mudo com tudo
Essa vida de salário oh oh oh

E tudo aquilo que se passa na cabeça de um ser humano
Pode ser realidade
Pode ser engano
Enquanto alguém tá procurando a lente para chamar atenção,
Cobrindo-se com a máscara do compromisso, obrigação,
Eu faço meu papel, paz e amor, respeito a situação do eco, dos bichos, daqueles que
vivem em cima da terra, embaixo do céu, querendo um pouco de tranquilidade, na
cabeça a loucura, a procura pela tal sonhada liberdade, sonhada liberdade.
A) Qual o valor do salário mínimo vigente atualmente no país? (valor 0,3)
R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

B) O que é o salário mínimo? O empregado pode auferir como renda mensal, a título de
remuneração, valor inferior ao salário mínimo vigente? Explique e fundamente. (valor 0,6)
Salário mínimo é a contraprestação mínima, em utilidades ou em pecúnia, devida e paga
diretamente pelo empregador ao empregado, por jornada normal de trabalho (artigo 76,
CLT). O empregado não pode auferir, mensalmente, valor inferior ao salário mínimo
proporcional ao número de horas trabalhadas, conforme artigo 64, parágrafo único da
CLT.
C) Se um empregado ganha, a título de salário, 01 (um) salário mínimo vigente no país, para
executar jornada de 44 horas semanais e 220 horas mensais, caso sua jornada seja reduzida,
esse poderá ter o valor de seu salário reduzido proporcionalmente à diminuição de carga
horária. Se sim, explique quais os requisitos para que tal ocorra, de maneira fundamentada..
(valor 0,6)
O artigo 58-A da CLT tornou expressa a possibilidade de pagamento proporcional ao
tempo de horas contratadas (por tempo parcial), podendo a jornada ser reduzida, desde
que a duração odo trabalho seja limitada ao máximo de 26 ou 30 horas semanais,
depende de autorização formal do empregado manifestada perante seu empregador e a
norma coletiva precisa autorizar a redução da jornada e do salário, na forma do §2º do
artigo 58-A.
05) Analise e responda: (valor 1,0)
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Disponível em: https://slideplayer.com.br/slide/10795432/.

a) A gorjeta é sempre paga em dinheiro, enquanto o salário pode ser pago parte em dinheiro e
parte em prestação in natura. Como as gorjetas integram a remuneração, servem para o
cômputo das parcelas, cuja base de cálculo é a remuneração, como acontece com o 13º
salário e as férias, só não haverá incidência em relação ao FGTS.
b) A norma jurídica, incluindo as leis, instrumentos normativos coletivamente negociados ou
sentença normativa, não pode negar caráter salarial às utilidades fornecidas pelo empregador,
quando presentes os requisitos centrais do salário-utilidade, como a habitualidade e a
contraprestação desse fornecimento.
c) O salário nem sempre traduz uma contraprestação devida pelo empregador
correspondente à prestação do serviço pelo empregado, visto que a CLT, assim como as
leis esparsas de proteção ao trabalho, consagram diversas exceções a essa regra,
quando impõem ao empregador a obrigação de pagar salários em diversas hipóteses em
que a prestação de serviços é interrompida por motivos de ordem biológica ou de
interesse social. Diante desta assertiva, o contrato de trabalho é sinalagmático em seu
conjunto, e não prestação por prestação.
d) A doutrina atribui ao salário vários caracteres, visando a individualização da retribuição na
relação de emprego em confronto com outras retribuições próprias de relações também de
troca, em caráter oneroso. Assim, são elementos característicos do salário: caráter alimentar;
caráter forfetário; caráter permanente de seu pagamento; redutibilidade; intangibilidade e
natureza composta.
06) Lino foi empregado da sociedade empresária Calçados de Borracha Ltda. por quatro anos,
atuando internamente como empacotador e, depois, como auxiliar de máquinas. Trabalhava de
segunda-feira a sábado, das 6h às 12h, com pausa de 15 minutos. Após ter sido dispensado
por alegação de justa causa, Lino ajuizou reclamação trabalhista onde informou que a empresa
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custeava 40% da mensalidade do curso supletivo que ele frequentava, conforme recibos que
juntou, requerendo, então, a integração desse valor ao seu salário como utilidade, com
pagamento dos reflexos devidos. Diante da situação retratada, como advogado(a)
contratado(a) para defender a sociedade empresária, responda à indagação a seguir. (valor
0,5)
Em relação ao pedido de integração dos 40% da mensalidade do curso supletivo, que tese
você advogaria? Justifique. (Valor: 0,5)
A educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, aos livros e ao material didático,
não é considerada salário in natura por expressa disposição legal, conforme o Art. 458, §
2º, inciso II, da CLT.
07) Henrique foi contratado pela Loja de Conveniência Aki Tem Tudo, que funciona 24
horas, para exercer a função de atendente no horário das 21h de um dia às 6h do outro,
com 1 hora de intervalo para repouso e alimentação. Diante dessa realidade contratual,
assinale a alternativa correta: (valor 1,0)
a) Henrique terá direito ao pagamento do adicional noturno de 20% sobre o valor da hora
normal, devendo ser considerada a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos, além de horas
extras noturnas. É devido o adicional respectivo e a computação da hora reduzida das 22h até
as 5h. O adicional noturno integrará a base de cálculo das horas extras prestadas em período
noturno, vez que laboradas em condições de maior desgaste físico e mental. O adicional
noturno, porque pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos.
b) Será devido a Henrique o pagamento do adicional noturno de 20% sobre o valor da hora
normal, devendo ser considerada a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos, além de horas
extras noturnas. É devido o adicional respectivo e a computação da hora reduzida das 22h até
as 5h. O adicional noturno integrará a base de cálculo das horas extras prestadas em período
noturno, vez que laboradas em condições de maior desgaste físico e mental. Adicional noturno
e adicional horas extras, porque pagos com habitualidade, integram o salário do empregado
para todos os efeitos.
c) Henrique terá direito ao pagamento do adicional noturno de 20% sobre o valor da hora
normal, devendo ser considerada a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos. É devido o
adicional respectivo e a computação da hora reduzida das 22h até as 6h. É devida uma hora
extra normal, sem considerar, para o cálculo respectivo, o adicional noturno. Adicional noturno
e adicional horas extras, porque pagos com habitualidade, integram o salário do empregado
para todos os efeitos.
d) Será devido a Henrique o pagamento do adicional noturno de 20% sobre o valor da
hora normal, devendo ser considerada a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos,
além de horas extras noturnas. É devido o adicional respectivo e a computação da hora
reduzida das 22h até as 6h. O adicional noturno integrará a base de cálculo das horas
extras prestadas em período noturno, vez que laboradas em condições de maior
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desgaste físico e mental. Adicional noturno e adicional horas extras, porque pagos com
habitualidade, integram o salário do empregado para todos os efeitos.

08) Joaquina foi contratada como copeira, para cumprimento de jornada de 6 horas diárias e 30
horas semanais e com salário mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), montante inferior ao
piso salarial fixado em instrumento coletivo, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta
reais). Considerando que a jornada máxima cumprida pelos empregados da categoria é de 8
horas diárias e 44 horas semanais, Joaquina, em relação a todo o período laborado, responda
de maneira fundamentada e justificada: (valor 1,0)

Joaquina lhe procurou para ser seu advogado, questionando acerca do recebimento de salário
mensal inferior aos demais colegas que cumpriam a jornada de 44 horas semanais. Dessa
maneira, qual seria sua orientação: Ela faz jus às diferenças salariais entre o valor por ela
recebido e o estipulado em instrumento coletivo? Responda com base na legislação e
jurisprudência do TST.
Não tem direito às diferenças salariais, porque, segundo a jurisprudência do TST (OJ
358, I, do TST), havendo a contratação para cumprimento de jornada reduzida inferior à
previsão constitucional de 8 horas diárias e 44 horas semanais, é lícito o pagamento de
piso salarial proporcional ao tempo trabalhado.
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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 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 (2,5 pontos): Pedro Felipe Pires Pereira é o feliz proprietário de uma Ferrari California 4.3 GT
Conversível V8 ano 2018, avaliada em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Para se precaver de
eventuais danos ao veículo, Pedro celebrou com a Azul Companhia de Seguros Gerais contrato de seguro em que
esta se comprometeu a assumir o risco de dano ao veículo descrito correspondente a 60% (sessenta por cento)
do valor do bem, ou seja, R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Como o primeiro seguro contratado não cobria o
valor integral de seu veículo, Pedro celebrou com a Sul América Nacional de Seguros outro contrato de seguro,
em que esta seguradora assumiu o risco de dano ao veículo de Pedro correspondente a 40% (quarenta por cento)
do valor do bem, ou seja, R$ 600.000,00 (seiscentos mi reais). Diante dessa situação hipotética, responda:
a) Pedro poderia ter celebrado dois contratos de seguro para protege-lo do risco de danos a um mesmo bem,
cada um garantindo parte do valor do bem, como descrito no caso? (0,25 pontos). Explique sua resposta
(0,5 ponto) e dê o fundamento legal (0,25 pontos).

b) Pedro poderia ter celebrado dois contratos de seguro com as seguradoras descritas no caso, se cada uma
delas assumisse o risco de danos ao veículo por seu valor integral, ou seja, cada seguradora garantisse a
importância segurada de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)? (0,25 pontos). Explique
sua resposta (0,5 ponto).

c) As seguradoras Azul Companhia de Seguros Gerais e Sul América Nacional de Seguros poderiam, por
sua vez, celebrar contrato com outra seguradora para que esta assumisse integralmente o risco que elas
assumiram ao serem contratas por Pedro (0,25 pontos)? Explique sua resposta (0,5 ponto).

Respostas esperadas:

a) Sim, Pedro poderia ter celebrado dois contratos de seguro para protege-lo do risco de danos a
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um mesmo bem, cada um garantindo parte do valor do bem, como descrito no caso (0,25 pontos)
porque, nesse caso, trata-se de cosseguro, em que há uma divisão de um risco segurado entre
várias seguradoras, cada uma das quais se responsabiliza por uma quota-parte determinada do
valor total do seguro (0,5 ponto), modalidade prevista no art. 761 do Código Civil (0,25 pontos).

b) Não, Pedro não poderia ter celebrado dois contratos de seguro com as seguradoras descritas no
caso, se cada uma delas assumisse o risco de danos ao veículo por seu valor integral (0,25
pontos), pois nesse caso se trataria de sobresseguro, em que o capital segurado excede o valor do
risco segurado, o que resultaria em enriquecimento sem causa do contratante, razão pela qual tal
prática não é permitida (0,5 ponto).

c) Sim, as seguradoras poderiam celebrar tal tipo de contrato (0,25 pontos), pois ele caracteriza o
que se chama resseguro ou retrocessão, operação na qual um segurador transfere a outro, total
ou parcialmente, um risco assumido através da emissão de uma apólice. Nessa operação, o
segurador objetiva diminuir suas responsabilidades na aceitação de um risco considerado
excessivo ou perigoso, e cede a outro uma parte da responsabilidade e do prêmio recebido (0,5
ponto).

2ª questão (1,5 pontos): Marcela de Cássia Andrini firmou com CNF Administradora de Créditos Nacional Ltda.
contrato de empréstimo de dinheiro para aquisição de veículo zero quilômetro, com alienação fiduciária em
garantia em favor da instituição credora, em que se estabeleceu o pagamento em 60 parcelas mensais. Após um
ano da celebração do contrato, por enfrentar dificuldades financeiras, Marcela deixou de pagar as parcelas do
empréstimo. Após tomar a providência extrajudicial pertinente, a credora promoveu ação de busca e apreensão do
veículo dado em alienação fiduciária em garantia, ato que foi autorizado liminarmente pelo juiz da causa e que
resultou, efetivamente, na apreensão do veículo. Diante dessa situação hipotética e com base no Decreto-lei
911/1969, responda:

a) Qual providência extrajudicial a credora fiduciária teve que tomar antes da propositura da ação de busca e
apreensão do veículo? (0,5 ponto). Dê o fundamento legal de sua resposta (0,25 pontos).

b) Qual providência a devedora fiduciária poderá tomar para que o veículo apreendido lhe seja restituído?
(0,5 ponto). Dê o fundamento legal de sua resposta (0,25 pontos).

Respostas esperadas:

a) A credora fiduciária terá que comprovar a mora ou o inadimplemento da devedora fiduciária (0,5
ponto), conforme previsão do art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/1969 (0,25 pontos).

b) A devedora fiduciária poderá pagar a integralidade da dívida pendente para que o veículo lhe
seja restituído (0,5 ponto), conforme previsão do § 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969
(0,25 pontos).

3ª questão (2,5 pontos): Isabel Cristina Barcellos promoveu ação de ação de revisão e rescisão contratual
fundada em contrato de arrendamento mercantil (“leasing”) em desfavor de Banco Finasa BMC S.A., para rescindir
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o contrato entabulado entre as partes e condenar o réu a pagar à autora o montante referente ao Valor Residual
Garantido (VRG) pago antecipadamente, abatendo-se as parcelas do contrato de financiamento eventualmente
inadimplidas até a restituição do veículo. Diante dessa situação hipotética, responda:
a) A autora Isabel 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 pela arrendatária ao final do prazo do contrato? (1,0 ponto)

Respostas esperadas:

a) Sim, a autora Isabel 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) A arrendatária 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).

4ª questão (1,5 pontos): Cristiane Mendonça Bittencourt Maia promoveu ação para rescisão contratual de
franquia em face de Priscila Palazzo Franchise Ltda., alegando que é franqueada de serviços de estética e de
métodos de gestão de clínicas de estética e que, em 15/10/2015, firmou com a ré Instrumento Particular de
Contrato de Franquia, por meio do qual a autora Cristiane passou a operar uma unidade da rede 'Estética Priscila
Palazzo' na cidade do Rio de Janeiro. A autora informou que, na condição de franqueada, foi induzida a fazer
negócios com a franqueadora ré devido à informação falsa de que os métodos criados pela clínica seriam
patenteados e de que teria todo o suporte da franqueadora para o desenvolvimento da unidade franqueada, o que
não se revelou verdadeiro, apontando como causas determinantes da rescisão contratual antecipada, por culpa da
ré, a falsa promessa de patentes, o erro na estimativa dos investimentos iniciais, os erros no projeto arquitetônico,
a ineficiência do treinamento inicial, as omissões acerca de informações financeiras na Circular de Oferta de
Franquia e a ausência de suporte operacional e de gestão. Da análise das provas dos autos, verifica-se que o
'método Priscila Palazzo' não é de uso exclusivo dos franqueados, uma vez que a ré ministra seus cursos a
profissionais da área de estética que não fazem parte da rede de franquia, gerando concorrência com os próprios
franqueados, consoante depoimento da própria ré, que “hoje, diferentemente da época de celebração do contrato
entre as partes, confessadamente explora sua marca (...) tanto na modalidade de franquias, como (...) na forma de
simples licenciamento de uso de marca”. Além disso, conforme prova documental dos autos, há clínica estética
não franqueada na mesma cidade em que estabelecida a autora, a utilizar o método discutido. Essa clínica,
portanto, tendo feito investimento inicial significativamente menor, concorre com aqueles que contrataram
franquia. Diante dessa situação hipotética, responda:

a) Em que consiste o contrato de franquia? (0,5 ponto)

b) No caso acima descrito, razão assiste à autora da ação (0,25 pontos)? Explique sua resposta (0,75

Respostas esperadas:
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pontos).

a) Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso
de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos
ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e
administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador,
mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo
empregatício, conforme previsão do art. 2º da Lei 8.955/1994 (0,5 ponto).

b) Sim, razão assiste à autora da ação (0,25 pontos) porque, como restou provado nos autos, a
franqueadora violou elementos básicos do contrato de franquia, quais sejam, a exclusividade da
exploração comercial de marca da franqueadora em determinada área geográfica e o respeito
pelas obrigações estabelecidas na circular de oferta de franquia e no respectivo contrato.
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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 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 (2,5 pontos): Alexandre Martins Perpétuo é o feliz proprietário de uma mansão na Riviera de São
Lourenço, município de Bertioga (SP), avaliada em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Para se precaver de
eventuais danos ao imóvel, Alexandre celebrou com a Azul Companhia de Seguros Gerais contrato de seguro em
que esta se comprometeu a assumir o risco de dano ao imóvel descrito correspondente a 60% (sessenta por
cento) do valor do bem, ou seja, R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Como o primeiro seguro contratado não
cobria o valor integral de seu veículo, Alexandre celebrou com a Sul América Nacional de Seguros outro contrato
de seguro, em que esta seguradora assumiu o risco de dano ao mesmo imóvel de Pedro correspondente a 40%
(quarenta por cento) do valor do bem, ou seja, R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Diante dessa situação
hipotética, responda:

a) Alexandre poderia ter celebrado dois contratos de seguro para protege-lo do risco de danos a um mesmo
bem, cada um garantindo parte do valor do bem, como descrito no caso? (0,25 pontos). Explique sua
resposta (0,5 ponto) e dê o fundamento legal (0,25 pontos).

b) Alexandre poderia ter celebrado dois contratos de seguro com as seguradoras descritas no caso, se cada
uma delas assumisse o risco de danos ao imóvel por seu valor integral, ou seja, cada seguradora
garantisse a importância segurada de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)? (0,25 pontos). Explique
sua resposta (0,5 ponto).

c) As seguradoras Azul Companhia de Seguros Gerais e Sul América Nacional de Seguros poderiam, por
sua vez, celebrar contrato com outra seguradora para que esta assumisse integralmente o risco que elas
assumiram ao serem contratas por Alexandre (0,25 pontos)? Explique sua resposta (0,5 ponto).

Respostas esperadas:
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a) Sim, Alexandre poderia ter celebrado dois contratos de seguro para protege-lo do risco de danos
a um mesmo bem, cada um garantindo parte do valor do bem, como descrito no caso (0,25
pontos) porque, nesse caso, trata-se de cosseguro, em que há uma divisão de um risco segurado
entre várias seguradoras, cada uma das quais se responsabiliza por uma quota-parte
determinada do valor total do seguro (0,5 ponto), modalidade prevista no art. 761 do Código
Civil (0,25 pontos).

b) Não, Alexandre não poderia ter celebrado dois contratos de seguro com as seguradoras descritas
no caso, se cada uma delas assumisse o risco de danos ao veículo por seu valor integral (0,25
pontos), pois nesse caso se trataria de sobresseguro, em que o capital segurado excede o valor do
risco segurado, o que resultaria em enriquecimento sem causa do contratante, razão pela qual tal
prática não é permitida (0,5 ponto).

c) Sim, as seguradoras poderiam celebrar tal tipo de contrato (0,25 pontos), pois ele caracteriza o
que se chama resseguro ou retrocessão, operação na qual um segurador transfere a outro, total
ou parcialmente, um risco assumido através da emissão de uma apólice. Nessa operação, o
segurador objetiva diminuir suas responsabilidades na aceitação de um risco considerado
excessivo ou perigoso, e cede a outro uma parte da responsabilidade e do prêmio recebido (0,5
ponto).

2ª questão (1,5 pontos): Fabiana Soares Martins Macedo firmou com Omni S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento contrato de empréstimo de dinheiro para aquisição de veículo zero quilômetro, com alienação
fiduciária em garantia em favor da instituição credora, em que se estabeleceu o pagamento em 36 parcelas
mensais. Após 30 meses da celebração do contrato, por enfrentar dificuldades financeiras, Marcela deixou de
pagar as parcelas do empréstimo. Quando se completaram 3 (três) parcelas em atraso e após tomar a providência
extrajudicial pertinente, a credora promoveu ação de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária
em garantia, ato que foi autorizado liminarmente pelo juiz da causa e que resultou, efetivamente, na apreensão do
veículo. Em contestação, Fabiana requereu a possibilidade de purgação da mora para que o veículo lhe fosse
restituído. Diante dessa situação hipotética e com base no Decreto-lei 911/1969, responda:
a) Qual providência extrajudicial a credora fiduciária teve que tomar antes da propositura da ação de busca e
apreensão do veículo? (0,25 pontos). Dê o fundamento legal de sua resposta (0,25 pontos).

b) O pedido da devedora fiduciária de obter autorização judicial para purgar a mora com fim de que o veículo
lhe seja restituído deve ser julgado procedente? (0,25 pontos). Explique sua resposta (0,5 ponto) e dê o
fundamento legal de sua resposta (0,25 pontos).

Respostas esperadas:

a) A credora fiduciária terá que comprovar a mora ou o inadimplemento da devedora fiduciária
(0,25 pontos), conforme previsão do art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/1969 (0,25 pontos).

b) O pedido da devedora fiduciária deve ser julgado improcedente (0,25 pontos), porque a única

da integralidade da dívida pendente (0,5 ponto), conforme previsão do § 2º, do art. 3º, do
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forma que a legislação lhe autoriza para obter a restituição do veículo apreendido é o pagamento

Decreto-Lei nº 911/1969 (0,25 pontos).

3ª questão (2,5 pontos): Edson Willian Alvarenga promoveu ação de ação de revisão e rescisão contratual
fundada em contrato de arrendamento mercantil (“leasing”) em desfavor de Bradesco Leasing S/A Arrendamento
Mercantil, para rescindir o contrato entabulado entre as partes e condenar o réu a pagar à autora o montante
referente ao Valor Residual Garantido (VRG) pago antecipadamente, abatendo-se as parcelas do contrato de
arrendamento eventualmente inadimplidas até a restituição do veículo. Diante dessa situação hipotética,
responda:

a) O autor Edson 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 Edson 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).

4ª questão (1,5 pontos): Cristiane Mendonça Bittencourt Maia promoveu ação para rescisão contratual de
franquia em face de Priscila Palazzo Franchise Ltda., alegando que é franqueada de serviços de estética e de
métodos de gestão de clínicas de estética e que, em 15/10/2015, firmou com a ré Instrumento Particular de
Contrato de Franquia, por meio do qual a autora Cristiane passou a operar uma unidade da rede 'Estética Priscila
Palazzo' na cidade do Rio de Janeiro. A autora informou que, na condição de franqueada, foi induzida a fazer
negócios com a franqueadora ré devido à informação falsa de que os métodos criados pela clínica seriam
patenteados e de que teria todo o suporte da franqueadora para o desenvolvimento da unidade franqueada, o que
não se revelou verdadeiro, apontando como causas determinantes da rescisão contratual antecipada, por culpa da
ré, a falsa promessa de patentes, o erro na estimativa dos investimentos iniciais, os erros no projeto arquitetônico,
a ineficiência do treinamento inicial, as omissões acerca de informações financeiras na Circular de Oferta de
Franquia e a ausência de suporte operacional e de gestão. Da análise das provas dos autos, verifica-se que o
'método Priscila Palazzo' não é de uso exclusivo dos franqueados, uma vez que a ré ministra seus cursos a
profissionais da área de estética que não fazem parte da rede de franquia, gerando concorrência com os próprios
franqueados, consoante depoimento da própria ré, que “hoje, diferentemente da época de celebração do contrato

entre as partes, confessadamente explora sua marca (...) tanto na modalidade de franquias, como (...) na forma de
simples licenciamento de uso de marca”. Além disso, conforme prova documental dos autos, há clínica estética
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não franqueada na mesma cidade em que estabelecida a autora, a utilizar o método discutido. Essa clínica,
portanto, tendo feito investimento inicial significativamente menor, concorre com aqueles que contrataram
franquia. Diante dessa situação hipotética, responda:

a) Em que consiste o contrato de franquia? (0,5 ponto)

b) No caso acima descrito, razão assiste à autora da ação (0,25 pontos)? Explique sua resposta (0,75
pontos).

Respostas esperadas:

a) Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso
de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos
ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e
administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador,
mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo
empregatício, conforme previsão do art. 2º da Lei 8.955/1994 (0,5 ponto).

b) Sim, razão assiste à autora da ação (0,25 pontos) porque, como restou provado nos autos, a
franqueadora violou elementos básicos do contrato de franquia, quais sejam, a exclusividade da
exploração comercial de marca da franqueadora em determinada área geográfica e o respeito
pelas obrigações estabelecidas na circular de oferta de franquia e no respectivo contrato.
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8º 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 (1,0 ponto) Martins celebrou negócio jurídico com a empresa Zoop Z para o fornecimento
de dez volumes de determinada mercadoria para entretenimento infantil. No contrato estava
estabelecido que Martins vistoriasse toda mercadoria antes da aquisição e que o consumidor retiraria os
produtos no depósito da empresa. Considerando tal situação fictícia, assinale a alternativa correta à luz
do disposto na Lei nº. 8.078/90, de acordo com cada hipótese abaixo apresentada:

a. A garantia legal do produto independe de termo expresso no contrato, bem como é lícito ao
fornecedor estipular que se exime de responsabilidade na hipótese de vício de qualidade por
inadequação do produto, desde que fundada em ignorância sobre o vício.

b. É nula de pleno direito a cláusula contratual que exonere a contratada de qualquer obrigação
de indenizar por vício do produto em razão de ter sido a mercadoria vistoriada previamente
pelo consumidor.

c. O contrato poderia prever a impossibilidade de reembolso da quantia por Martins, bem como ter
transferido previamente a responsabilidade por eventual vício do produto, com exclusividade, ao
fabricante.

d. A Zoop Z tem liberdade para estabelecer compulsoriamente a utilização de arbitragem, bem
como exigir o ressarcimento dos custos de cobrança da obrigação de Martins, sem que o mesmo
seja conferido contra o fornecedor.

Questão 02 (2,0 pontos) Considere que Antônio, visando ser ressarcido dos danos sofridos peça
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aquisição de um produto defeituoso, tenha ajuizado ação de reparação de danos contra o comerciante
que lhe vendeu o produto, em virtude da impossibilidade de identificação do fabricante. Nessa situação,
o comerciante poderá denunciar o fabricante à lide, para exercer o seu direito de regresso? Explique.
A afirmação está errada, pois no CDC não se admite a denunciação à lide em nenhuma hipótese nas
relações de consumo. Art 13 c/c 88 do CDC

Questão 03 (2,0 pontos) Considere que Carla tenha firmado um contrato de prestação de serviço de
engenharia com a ABC Engenharia Ltda. E, na execução dos serviços, a fornecedora tenha acarretado à
consumidora danos materiais e morais. Nesse caso hipotético, ajuizada ação de reparação de danos, o
juízo competente deve inverter o ônus da prova automaticamente em favor de Carla? Explique
Este questionamento está errado. O STJ se posicionou no sentido de que a inversão do ônus da prova
fica a critério do juiz segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor
e de sua hipossuficiência, conceitos intrisecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos
delineados nas instâncias ordinárias. Assim o magistrado não inverte o ônus da prova
automaticamente sem observar estes requisitos.

Questão 04 (1,0 ponto) Joana adquiriu um aparelho de telefone em loja de eletrodomésticos e,
juntamente com o manual de instruções, foi- lhe entregue o termo de garantia do produto, que
assegurava ao consumidor um ano de garantia, a contar da efetiva entrega do produto. Cerca de um ano
e um mês após a data da compra, o aparelho de telefone apresentou comprovadamente um defeito de
fabricação. Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correta acerca dos direitos do
consumidor.

a. Após o prazo de um ano de garantia conferida pelo fornecedor, Joana não poderá alegar a
existência de qualquer defeito de fabricação.

b. Joana poderá reclamar eventuais defeitos de fabricação até o prazo de noventa dias após o
final da garantia contratual conferida pelo fornecedor.

c. O prazo para Joana reclamar dos vícios do produto é de apenas noventa dias, a partir da entrega
efetiva do produto, independentemente de prazo de garantia.

d. A lei garante a Joana a possibilidade de reclamar de eventuais defeitos de fabricação a qualquer
tempo, desde que devidamente comprovados.

Questão 05 (2,0 pontos) O recall, expressamente previsto no CDC, constitui instrumento por meio do
qual o fornecedor busca impedir, ainda que tardiamente, que o consumidor sofra algum dano ou perda

Explique.
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em decorrência de vícios que o produto ou o serviço tenha apresentado após a comercialização?

Este questionamento está errado, pois apesar da doutrina tratar o recall como instrumento de
proteção ao consumidor, o CDC não utiliza de forma expressa a expressão recall; Artigo 10 §1º CDC.
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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) Maria Fernanda contratou com determinada empresa de telefonia fixa um
pacote de serviços de valor preestabelecido que incluía ligações locais de até 300 minutos e isenção
total dos valores pelo período de três meses, exceto os minutos que ultrapassassem os contratados,
ligações interurbanas e para telefone móvel. Para sua surpresa, logo no primeiro mês recebeu cobrança
pelo pacote de serviços no importe três vezes superior ao contratado, mesmo que tivesse utilizado
apenas 32 minutos em ligações locais. A consumidora fez diversos contatos com a fornecedora do
serviço para reclamar o ocorrido, mas não obteve solução. De posse dos números dos protocolos de
reclamações, ingressou com medida judicial, obtendo liminar favorável para abstenção de cobrança e de
negativação do nome. Considerando o caso acima descrito, assinale a afirmativa correta:

a. A tutela liminar será concedida, desde que não implique em ordem de busca e apreensão, que
requer medida cautelar própria e justificação prévia.

b. A conversão da obrigação em perdas e danos independe de pedido do autor, em qualquer
hipótese.

c. A conversão da obrigação em perdas e danos faz-se independentemente de eventual aplicação
de multa.

d. A multa diária ao réu pode ser fixada na sentença, mas desde que o autor tenha requerido
expressamente.

Questão 02 (2,0 pontos) A pessoa que, após pagar mercadoria que adquire em loja, seja surpreendida
pelo ruído do alarme antifurto que não foi retirado da peça comprada, bem como pela rápida
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interferência de um dos empregados que lhe retira a sacola das mãos não terá direito a qualquer
indenização, visto que o fato não causa ao consumidor dano moral, mas sim um mero aborrecimento.
Analisando esta afirmação, segundo o posicionamento majoritário dos tribunais a atitude de soar o
alarme antifurto gera dano moral? Explique sua resposta.

O entendimento majoritário dos tribunais entende que o simples soar do alarme antifurto não
acarreta o dano moral. Para os mesmos, o que geraria seriam os fatos supervenientes, como o modo
como o segurança irá abordar o consumidor. No qual a expressão bem como pela rápida interferência
de um dos empregados que lhe retira a sacola da mão, demonstra que o segurança foi inábil para
tratar do caso, causando constrangimento ao consumidor, devendo por isso responder o fornecedor
pelos danos morais.

Questão 03 (1,0 ponto) O Código de Defesa do Consumidor utiliza das expressões “vulnerabilidade e
“hipossuficiência" nos seus artigos. A respeito destes temas, é correto afirmar:

a. O juiz somente pode inverter o ônus da prova no processo civil quando estiverem presentes dois
requisitos: hipossuficiência e verossimilhança da alegação do consumidor.

b. São expressões sinônimas, uma vez que ambas definem a situação de fraqueza do consumidor
perante o fornecedor.

c. São sinônimas, mas hipossuficiência é a expressão utilizada quando se trata de aplicar o direito
processual civil.

d. A vulnerabilidade deve ser declarada pelo juiz para fins de aplicação das normas mais protetivas
do consumidor.

e. A vulnerabilidade é uma condição pressuposta nas relações de consumo e a hipossuficiência
deve ser constatada no caso concreto.

Questão 04 (2,0 pontos) Analisando este RECURSO ESPECIAL Nº 586.316 - MG (2003/0161208-5)
DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE
DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO.
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DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E CLARAMENTE, SOBRE
RISCOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DISTINÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO-CONTEÚDO E
INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA.
ROTULAGEM.
PROTEÇÃO
DE
CONSUMIDORES
HIPERVULNERÁVEIS. CAMPO DE APLICAÇÃO DA LEI DO GLÚTEN (LEI 8.543/92 ABROGADA PELA LEI 10.674/2003) E EVENTUAL ANTINOMIA COM O ART. 31 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. JUSTO RECEIO DA
IMPETRANTE DE OFENSA À SUA LIVRE INICIATIVA E À COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS
PRODUTOS. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS POR DEIXAR DE ADVERTIR SOBRE OS RISCOS
DO GLÚTEN AOS DOENTES CELÍACOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
Responda a afirmação abaixo em certo ou errado, explicando sua resposta.
Em consonância com os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da confiança, o CDC estatui
uma obrigação geral de informação, que, no âmbito da proteção à vida e à saúde do consumidor,
conforme entendimento do STJ, é manifestação autônoma da obrigação de segurança e exige
comportamento positivo do fornecedor. Esse comportamento se concretiza no dever de informar que o
seu produto ou serviço pode causar malefícios, ainda que apenas a uma minoria da população.
A afirmação está correta, pois neste julgado foi defendido o direito de ser informado sobre a
conexão entre a presença de glúten e os doentes celíacos (minoria).

Questão 05 (2,0 pontos) O preceito do CDC de que constitui direito básico do consumidor a modificação
das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de
fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas não dispensa a prova do caráter
imprevisível do fato superveniente, bastando a demonstração objetiva da excessiva onerosidade
advinda para o consumidor. Analise esta afirmação como sendo certo ou errado e explique sua resposta.
A afirmativa está errrada. O CDC adota a teoria da base objetiva do negócio jurídico onde dispensa a
prova do caráter imprevisível do fato superveniente, bastando a demonstração objetiva da excessiva
onerosidade advinda para o consumidor.
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Questões:

. Observação: a avaliação levará em consideração somente as respostas constantes dos
quadros “RESPOSTA DEFINITIVA”.

. 1ª QUESTÃO: (valor: 3,0 pontos)

FULANO DE TAL buscou a orientação de um advogado para resolver uma situação que o

afligia. Segundo FULANO, há cerca de 2 (dois) anos um ex-empregador ofereceu-lhe a condição de
sócio em uma empresa de manutenção de implementos agrícolas que estava sendo instalada no
distrito de Domiciano Ribeiro, no município de Ipameri (GO). Conforme a proposta, ainda de acordo
com FULANO, sua contrapartida para a constituição da sociedade seria a experiência profissional na
área e o compromisso de fazer a gestão da nova empresa. FULANO disse que aceitou a proposta e,
desde então, vinha atuando como sócio nessa empresa de manutenção de implementos agrícolas.
Entretanto, segundo contou FULANO para o advogado, a proposta não havia sido plenamente

convertida em realidade. Isso porque, de acordo com FULANO, desde o início de suas atividades na
empresa de manutenção de implementos agrícolas, ele jamais teve, efetivamente, qualquer poder
de gestão, tendo sempre atuado sob a direção direta e pessoal do outro sócio, seu ex-empregador.
Assim, relatou FULANO, na prática ele cumpria as funções de um gerente, e não de sócioadministrador.

Na conversa com o advogado, FULANO apresentou seu objetivo: ele almejava propor uma

ação judicial para buscar a nulidade de sua inclusão como sócio na empresa de manutenção de
implementos agrícolas, argumentando que tal sociedade, na verdade, foi constituída para camuflar
uma relação de emprego. Nesse sentido, além da citada nulidade, FULANO também pretendia
receber todas as verbas trabalhistas que seriam devidas pelo efetivo cumprimento das funções de
gerente, visto que, desde que começou a atuar na empresa de manutenção de implementos
agrícolas, ele somente recebeu a remuneração de sócio (pro labore).
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FULANO DE TAL sempre residiu e reside na cidade de Cristalina (GO), distante cerca de 24

(vinte e quatro) quilômetros do distrito de Domiciano Ribeiro. A cidade de Cristalina é sede de
Comarca (Justiça Estadual), e o município de Cristalina está jurisdicionado à Vara do Trabalho de
Luziânia, sediada na cidade de Luziânia (GO), situada a aproximadamente 84 (oitenta e quatro)
quilômetros da cidade de Cristalina.

O distrito de Domiciano Ribeiro pertence ao município de Ipameri (GO). A cidade de Ipameri,

distante cerca de 150 (cento e cinquenta) quilômetros do distrito de Domiciano Ribeiro, é sede de
Comarca (Justiça Estadual), e o município de Ipameri está jurisdicionado à Vara do Trabalho de
Palmeiras de Goiás, mas sendo atualmente servido por um Posto Avançado desse Juízo na cidade de
Pires do Rio (GO), situada a aproximadamente 115 (cento e quinze) quilômetros do distrito de
Domiciano Ribeiro e a 135 (cento e trinta quilômetros) da cidade de Cristalina (GO).
Diante desse contexto, aplicando-se as normas atualmente em vigor e a

jurisprudência trabalhista, responda às seguintes questões:
(a) tendo em conta a causa de pedir apresentada por FULANO DE TAL e os pedidos por ele
pretendidos, a competência para processar e julgar a ação judicial que ele almeja propor é da
Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho? Explique e fundamente (a mera citação do dispositivo
legal não confere pontuação). (valor: 1,5 ponto)

RESPOSTA ESPERADA – A competência para processar e julgar a ação judicial almejada
por FULANO DE TAL é da JUSTIÇA DO TRABALHO. A causa de pedir apresentada por
FULANO DE TAL e os pedidos por ele pretendidos estão relacionados, principalmente, ao
reconhecimento de um vínculo empregatício e, por conseguinte, às verbas trabalhistas
devidas em decorrência desse reconhecimento. Por isso, conforme dispõe o artigo 114,
caput e incisos I e IX, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e
julgar a referida ação judicial (1,2 ponto pela explicação e 0,3 ponto pela fundamentação
normativa).

(b) com base na sua resposta à pergunta anterior (item “a”), qual seria o FORO (Comarca ou

Vara do Trabalho) com competência territorial para processar e julgar a ação judicial que
FULANO DE TAL almeja propor? Explique e fundamente (a mera citação do dispositivo legal não
confere pontuação). (valor: 1,5 ponto)

RESPOSTA ESPERADA – Na Justiça do Trabalho, a competência territorial para processar e
julgar a ação judicial almejada por FULANO DE TAL é da Vara do Trabalho de Palmeiras de
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Goiás, por meio do Posto Avançado instalado na cidade de Pires do Rio (GO). A relação de
trabalho objeto do dissídio que FULANO DE TAL pretende instaurar desenvolveu-se
sempre no distrito de Domiciano Ribeiro, que pertence ao município de Ipameri (GO). O
município de Ipameri está jurisdicionado à Vara do Trabalho de Palmeiras de Goiás. Como
o caput do artigo 651, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dispõe que “A
competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade onde
o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha
sido contratado noutro local ou no estrangeiro”, na espécie a competência territorial para
processar e julgar a ação judicial almejada por FULANO DE TAL é da Vara do Trabalho de
Palmeiras de Goiás (1,2 ponto pela explicação e 0,3 ponto pela fundamentação normativa).

Nome:

. 2ª QUESTÃO: (valor: 3,0 pontos)
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Ao sentenciar em uma reclamação trabalhista proposta pelo reclamante SICLANO DE
TAL, o Juízo do Trabalho rejeitou todos os pedidos apresentados na inicial, julgando a
reclamação como improcedente.

Em consequência, na mesma sentença o Juízo do Trabalho condenou o reclamante na

obrigação de pagar honorários de sucumbência ao advogado da reclamada, no importe
equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Todavia, como na sentença
foi concedido o benefício da gratuidade de Justiça para o reclamante, o Juízo do Trabalho
suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência, condicionando a
execução dos mesmos à demonstração de que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Dias depois, o advogado da reclamada soube que o reclamante SICLANO DE TAL obteve

êxito em outra reclamação trabalhista anteriormente movida contra outra empresa. O recurso de
revista interposto nessa reclamação havia sido julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST),
já com trânsito em julgado. Brevemente seria iniciada a execução desse julgado, e o valor das
verbas trabalhistas consignadas na condenação era suficiente para pagar os honorários
advocatícios de sucumbência fixados na supracitada sentença.

Diante desse contexto, aplicando-se as normas atualmente em vigor e a

jurisprudência trabalhista, responda às seguintes questões:
(a) o advogado da reclamada, credor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados
contra SICLANO DE TAL, poderá executar essa obrigação mediante a demonstração de que
SICLANO DE TAL é credor de verbas trabalhistas obtidas em outra reclamação trabalhista
anteriormente proposta, verbas essas em valor suficiente para pagar os honorários advocatícios
de sucumbência? Explique e fundamente (a mera citação do dispositivo legal não confere
pontuação). (valor: 1,5 ponto)

RESPOSTA ESPERADA – SIM. Sobre a condenação do vencido na obrigação de pagar
honorários advocatícios de sucumbência, o parágrafo 4º, do artigo 791-A, da CLT, dispõe
que tal obrigação poderá ser exigida da parte beneficiária da gratuidade de Justiça, caso
esse vencido “tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de
suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência” (1,2 ponto pela
explicação e 0,3 ponto pela fundamentação normativa).
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Nome:

(b) o artigo 895, caput e inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dispõe que “Cabe
recurso ordinário para a instância superior: I - das decisões definitivas ou terminativas das Varas
e Juízos, no prazo de 8 (oito) dias (...)”. O reclamante SICLANO DE TAL, por meio de seu
advogado, foi notificado (intimado) da sentença que julgou improcedente a reclamação trabalhista
no dia 01/09/2018. Utilizando-se do calendário acima apresentado, qual seria o último dia para que
SICLANO DE TAL interpusesse, tempestivamente, recurso ordinário contra essa sentença? Explique
e fundamente (a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação). (valor: 1,5 ponto)
RESPOSTA ESPERADA – O dia 14/09/2018 (sexta-feira) foi o último dos 8 (oito) dias de
prazo para que SICLANO DE TAL interpusesse, tempestivamente, recurso ordinário contra
essa sentença. Como a notificação (intimação) da sentença aconteceu no dia 01/09/2018,
um sábado, “o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem, no
subsequente”, conforme enunciado da Súmula nº. 262, inciso I, do Tribunal Superior do
Trabalho (TST). No caso, o início do prazo deu-se no dia 03/09/2018, uma segunda-feira.
Segundo o artigo 775, da CLT, “Os prazos estabelecidos neste Título serão contados em
dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento”, de modo que
o prazo começou a contar no dia útil subsequente ao dia 03/09/2018 (04/09/2018,
terça-feira) e não incidiu no feriado nacional comemorado no dia 07/09/2018 (sextafeira) e no sábado e domingo subsequentes (08/09/2018 e 09/09/2018), encerrando-se
no dia O dia 14/09/2018 (sexta-feira) (1,2 ponto pela explicação e 0,3 ponto pela
fundamentação normativa).

. OBSERVAÇÃO: a correção das 2 (duas) próximas questões (3ª e 4ª) levará em
consideração somente as letras das alternativas anotadas no “QUADRO DE RESPOSTAS”
abaixo apresentado. A alternativa deve ser anotada no campo em branco abaixo do
número da questão a ser respondida. O não preenchimento ou rasura importará em
atribuição de nota zero para a questão.
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4

C

A

. 3ª QUESTÃO: (valor: 1,0 ponto)
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No curso de uma reclamação trabalhista, o advogado de umas das partes pretende utilizar
uma medida processual que não está prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para
defender os interesses de seu cliente. Nessa situação, é correto afirmar que:
(a) o advogado somente poderá se valer de medida processual não expressamente prevista na CLT
se estiver na defesa dos interesses do empregado, em face do Princípio da Proteção ao Trabalhador.
(b) o advogado não poderá utilizar desta medida porque a CLT apresenta todas as regras aplicáveis
no Processo do Trabalho.

(c) a CLT prevê que, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária
do Direito Processual do Trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas
processais trabalhistas.

(d) o advogado poderá utilizar de qualquer regra do direito processual comum, porque este tem
preferência em sua aplicação sobre as normas processuais trabalhistas, por serem normas de maior
amplitude.

. 4ª QUESTÃO: (valor: 1,0 ponto)

Avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) aprovou o entendimento de que as regras
acerca da condenação em honorários advocatícios de sucumbência, implementadas pela Lei Federal
nº. 13.467/2017, são aplicáveis somente nas ações propostas após a entrada em vigor dessa lei
(11/11/2017).
PORQUE

II. A Parte Geral do Código de Processo Civil, em seu artigo 14, 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”.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

(a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
(b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
(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.
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Questão 1) Vale 2 pontos

Fonte: Newton Silva

Questões:

A charge acima, do autor Newton Silva, retrata uma das temáticas mais polêmicas e comentadas no
Brasil: a altíssima carga tributária, suportada de uma forma geral, por boa parte dos brasileiros.
Contudo, a charge permite uma análise crítica sobre a distribuição dessa carga tributária perante a
população brasileira.

Diante do exposto, faça uma análise crítica da charge acima, relacionando-a com o princípio da
capacidade contributiva, bem como com ao menos uma das técnicas que o materializam. Fundamente a
sua resposta, utilizando argumentos jurídicos.

Resposta: O aluno deverá fazer uma análise crítica da forma como o princípio da
capacidade contributiva é aplicado no Brasil, em que tributa-se de maneira desigual e
injusta os diversos setores da sociedade brasileira, havendo uma tributação mais
intensa sobre as pessoas com menor renda, o que nos permite afirmar que o sistema
tributário brasileiro ainda não consegue alcançar o valor da justiça tributária. Ainda, o
aluno deverá relacionar o assunto com as técnicas da progressividade,
proporcionalidade ou seletividade (ao menos uma delas).
Questão 2) Vale 1 ponto

O município de Twin Peaks está cobrando IPTU da pessoa jurídica “Empresa Pública de Saneamento
Básico do estado de Goiás (EPSBG)”. Essa pessoa jurídica é uma Empresa Pública prestadora de
serviço público, pertencente à Administração Indireta do estado de Goiás. Inconformado com a

cobrança, o presidente da empresa pública convocou a sua assessoria jurídica para traçar uma
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estratégia de defesa e evitar a cobrança do IPTU. Diante do exposto, responda:
Na condição de chefe do departamento jurídico da EPSBG, qual estratégia jurídica você adotaria?
Informe eventuais dispositivos constitucionais e legais, bem como o entendimento do STF sobre a
temática retratada na questão:

Resposta: De acordo com a regra geral (art. 150, §3º, CF), as Empresas Públicas e as
Sociedades de Economia Mista devem arcar com a tributação normal, haja vista serem
normalmente exploradoras de atividade econômica. Contudo, o STF tem concedido a
imunidade para empresas públicas e sociedades de economia mista que são
prestadoras de serviço público, por exercerem função típica de Estado. Portanto, na
condição de advogado, o aluno deverá defender a imunidade recíproca para a EPSBG,
posto ser ela prestadora de serviço público, não devendo recolher o IPTU para o
município de Twin Peaks.
Questão 3) Vale 2 pontos

A instituição de assistência social “Tudo pelas Crianças” é uma entidade beneficente, que auxilia
crianças desnutridas com alimentos, medicamentos e tratamentos médicos diversos. Recentemente,
para atender a um grupo de crianças que apresentavam um tipo de anemia raro, a mencionada
instituição importou um medicamento não vendido no Brasil, adquirido nos EUA. Registre-se que o
medicamento importado foi utilizado justamente para atender ao supracitado grupo de crianças
brasileiras, dentro do território nacional.

Alegando o descumprimento da legislação tributária brasileira, o Fisco acabou por pleitear a suspensão
da imunidade destinada à mencionada instituição de assistência social, alegando que a mesma aplicou
recursos em país estrangeiro ao importar a medicação.
Diante do exposto, responda:

a) Como é denominada a imunidade retratada no caso acima? Como ela é aplicada? (0,5 ponto)

Resposta: Trata-se da denominada imunidade não autoaplicável, prevista no art.
150, VI, “c”, CF. Para ser aplicada, essa imunidade depende de uma lei
complementar, por força do art. 146, II, CF. Essa lei complementar é o CTC, art. 14
e incisos I, II e III.

b) Quais foram os dispositivos constitucionais e legais utilizados pelo Fisco para pleitear a
suspensão da imunidade, relativos à alegação de que a instituição de assistência social não
poderia aplicar recursos em país estrangeiro? (0,5 ponto)

Resposta: Art. 150, VI, “c”, CF c/c art. 14, II, CTN.

c) Na condição de advogado da instituição de assistência social “Tudo pelas Crianças”, como você
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contestaria o pedido de suspensão da imunidade? (1 ponto)

Resposta: é preciso ter bom senso para analisar essa questão. No caso, não é
toda remessa de dinheiro para país estrangeiro que importa em violação ao
dispositivo. No caso em análise, a entidade importou os medicamentos para uso
exclusivo no Brasil, tendo, para tanto, que efetuar o pagamento para uma entidade
estrangeira. Veja-se que o medicamento foi usado no Brasil, para atender às
finalidades da instituição, justificando-se, portanto, a manutenção da imunidade.

Questão 4) Vale 1 ponto

O princípio da legalidade tributária corresponde a uma norma secular, reconhecida na noção de que “o
povo tributa a si mesmo”. Nesse sentido, para instituir ou aumentar tributos, exige-se uma lei,
propiciando, portanto, segurança jurídica aos contribuintes. O art. 97 do CTN, corolário do princípio da
legalidade tributária, por sua vez, informa os elementos do tributo que deverão constar na lei. Contudo,
é sabido que determinadas situações extrafiscais permitem uma certa mitigação do princípio da
legalidade. Dessa forma, tendo em vista o fenômeno da extrafiscalidade, marque a alternativa correta:
a) Apenas os seguintes tributos admitem o manejo de suas alíquotas por ato do Poder Executivo: II
(imposto sobre importação), IE (imposto sobre exportação), IPI (impostos sobre produtos
industrializados) e o IOF (imposto sobre operações financeiras).

b) A ordem tributária constitucional brasileira admite apenas o manejo de alíquotas e base de
cálculo por ato do Poder Executivo, nos termos dos art. 153, §1º da CF e art. 21 do CTN.

c) São tributos que admitem o manejo de alíquotas por ato do Poder Executivo: II, IE, IPTU
(imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana) e o IOF.

d) Em relação aos elementos que devem constar na lei tributária, admite-se a mitigação do
princípio da legalidade apenas em relação à alíquota. Em outras palavras, apenas a
alíquota de determinados tributos extrafiscais poderá ser alterada por ato do Poder
Executivo.

e) Não é possível alterar a alíquota do IPI (imposto sobre produtos industrializados) mediante ato
do Poder Executivo, posto que o IPI não é um imposto extrafiscal.

Questão 5) Vale 1 ponto

Com o princípio da anterioridade, evita-se a denominada tributação de surpresa, permitindo-se que o
contribuinte possa planejar o pagamento do tributo com segurança. Portanto, ao estabelecer a
postergação do momento da eficácia da lei tributária, o legislador constituinte acabou por homenagear a
segurança jurídica, princípio crucial no Direito Tributário.

A respeito do princípio da anterioridade, marque a alternativa correta:

a) Atualmente, o princípio da anterioridade é apresentado por meio de duas esperas: a
anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. Contudo, é preciso que o intérprete opte por
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apenas uma delas, não aplicando-as cumulativamente.
b) O IPI é uma exceção à anterioridade nonagesimal.

c) Leis que modifiquem a base de cálculo e a alíquota do IPTU e do IPVA são exceções à
anterioridade nonagesimal.

d) O IR (imposto sobre a renda) é uma exceção ao princípio da anterioridade anual.
e) São exceções ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal: II, IE, IOF, IEG (imposto
extraordinário de guerra) e Empréstimo Compulsório (calamidade pública ou guerra)

Questão 6) Vale 1 ponto

Com a Imunidade sobre Templos de Qualquer Culto, visou o constituinte preservar a liberdade de
crença, mas desde que respeitados os valores constitucionais.

A respeito da denominada imunidade religiosa, marque a alternativa correta:
a) O STF compreende que a imunidade religiosa também deve ser aplicada à loja maçônica.
b) Caso uma igreja alugue um imóvel cuja propriedade pertença a um terceiro (particular),
não haverá imunidade em relação ao IPTU do imóvel.

c) Caso uma igreja seja proprietária de um estacionamento utilizado pelos fiéis para
comparecimento aos cultos religiosos, esse estacionamento não será abarcado pela imunidade
religiosa, havendo a incidência do IPTU.

d) A igreja deve pagar o IR sobre a renda auferida com o dízimo recolhido.
e) Caso uma igreja seja proprietária de um apartamento que é alugado para um terceiro, mesmo
que os valores obtidos com o aluguel sejam integralmente revertidos no propósito religioso, não
haverá imunidade religiosa.
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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 (2,0 pontos) Ricardo, brasileiro, solteiro, advogado, estando regular na sua atividade como
eleitor, portador dos seus direitos políticos, inconformado com a política nacional e os desmandos dos
governantes, promove ação popular incluindo como réus o Presidente da República, o Presidente o STF,
o Governador do Estado de Goiás e o Prefeito de Catalão, por prejuízos causados pelo programa federal
de obras, com verbas destinadas a Estados e Municípios. Requereu, também, a citação das empresas
vencedoras dos processos licitatórios e as pessoas jurídicas, União Federal, Estado de Goiás e Município
de Catalão. Postulando a declaração de inconstitucionalidade da lei que autorizou o programa federal e
do decreto presidencial que liberou verbas aos entes federados. E ainda por motivo desta ação, o
Município de Catalão requereu a sua migração do pólo passivo para o ativo da demanda. Diante disso
responda: o foro por prerrogativa de função atingiu a ação popular proposta por Ricardo? (0,5) E mais
nesta ação é possível postular diretamente a declaração de inconstitucionalidade de lei e de decreto
federal?(0,5) Seria possível a migração do Município de Catalão do pólo passivo para o ativo da ação
popular? Explique. (1,0)

No caso do foro por prerrogativa de função, não atinge a ação popular proposta por Ricardo, podendo
ser proposta em seu domicílio comprovando para tanto ser cidadão, conforme legislação vigente. No
caso de postulação de declaração de inconstitucionalidade o STF se posicionou que existem medidas
próprias para este fim e que a ação popular não seria uma dessas opções. Já com relação a migração
do município de Catalão no pólo passivo para o ativo da ação popular é possível desde que ao
interesse público a juízo do representante legal ou do dirigente, nos moldes do artigo 6º§3º da Lei
4717/65.

Questão 02 (2,0 pontos) A ação popular é um importante instrumento para a promoção da tutela
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coletiva de direitos. Acerca da coisa julgada formada pelas sentenças de mérito proferidas em tais
ações, ela produz efeito erga omnes, exclusivamente nos casos de procedência meritória, ficando seus
efeitos em todos os casos de improcedência limitados às partes do processo? Explique.
Não, neste caso. A produção de efeito erga omnes não ocorre em todos os casos, mas se o pedido for
julgado improcedente por insuficiência de prova conforme declara a Lei de ação popular.

Questão 03 (1,0 ponto) Sobre a ação popular proposta por cidadão residente no município em que
também é eleitor, mas sobre fatos que ocorreram em outro município, assinale a alternativa correta.

a. Demonstra falta de interesse processual, pois não há nexo de interdependência entre o seu
interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.

b. Constitui inépcia da inicial por falta da necessária demonstração da condição do exercício da
cidadania condicionada aos atos lesivos supostamente praticados.

c. A incapacidade da parte, pertinente à condição de eleitor em domicílio diverso de onde os fatos
ocorreram levam à extinção da ação sem julgamento do mérito.

d. Neste caso, o foro competente para apreciar a ação é o do foro do domicílio eleitoral do autor.
e. A condição de eleitor é prova da cidadania, sendo irrelevante seu domicílio eleitoral para fixar
sua legitimidade para propor a ação.

Questão 04 (1,0 ponto) O sindicato de determinada categoria de servidores públicos impetrou
mandado de segurança coletivo para obstar a alteração da base de cálculo de determinada gratificação
funcional que beneficiava parte de seus associados. O juiz concedeu a liminar e determinou a reunião de
todos os processos de natureza individual na sua jurisdição, bem como determinou que o sindicato
demonstrasse funcionamento há mais de um ano e apresentasse a autorização para o ajuizamento da
ação. Nesse contexto,

a. a demonstração de tempo de funcionamento ou de autorização dos associados para a entidade
de classe impetrar mandado de segurança coletivo não deveria ser exigida.

b. o juiz, para conceder a liminar, não depende da oitiva prévia do representante judicial da pessoa
jurídica de direito público.

c. a reunião dos processos foi bem determinada diante da litispendência que se opera entre a ação
coletiva e as ações individuais.

apenas parte da categoria.
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d. a exigência de autorização dos associados é indevida, mesmo quando a pretensão abranja

e. a pertinência entre o objeto do litígio e os fins institucionais da entidade não é exigida no
mandado de segurança coletivo e, consequentemente, para concessão da liminar.

Questão 05 (1,0 ponto) Sobre o mandado de segurança, considere:

I.

II.

III.

IV.

V.

Não se admite mandado de segurança preventivo, porque ele é reservado para proteger direito
líquido e certo violado por ato de autoridade.

Equiparam-se à autoridade, para responder em ação de mandado de segurança, os
representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas.
Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos
administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de
serviço público.

Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas a ordem só poderá ser pleiteada
em litisconsórcio ativo necessário.

O titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro
poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer,
no prazo de trinta (30) dias, quando notificado judicialmente.

Está correto o que se afirma APENAS em

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

Questão 06 (1,0 ponto) Sindicato de servidores públicos estaduais de determinada categoria, em
funcionamento há menos de um ano, pretende propor mandado de segurança para afastar a
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aplicação de edital de concurso público de promoção de servidores titulares de cargos públicos
efetivos, por entender que os critérios de promoção adotados pela Administração pública violam
princípios constitucionais. De acordo com as normas constitucionais, o sindicato

a. tem legitimidade para propor mandado de segurança coletivo perante a Justiça do Trabalho,
competente para julgar a matéria.

b. tem legitimidade para propor mandado de segurança coletivo perante a Justiça Estadual,
competente para julgar a matéria.

c. não tem legitimidade para propor mandado de segurança coletivo, por faltar-lhe o requisito de
tempo mínimo de funcionamento, mas os servidores públicos prejudicados pelo edital poderão
impetrar mandado de segurança individual perante a Justiça do Trabalho, competente para
julgar a matéria.

d. não tem legitimidade para propor mandado de segurança coletivo, assegurado apenas às
entidades de classe e às associações, mas os servidores públicos prejudicados pelo edital
poderão impetrar mandado de segurança individual perante a Justiça Estadual, competente para
julgar a matéria.

e. tem legitimidade para propor mandado de segurança individual perante a Justiça do Trabalho,
competente para julgar a matéria.
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Questões:

01 – ÉTICA e MORAL são termos designados comumente em nossa vida cotidiana como sinônimos. Diante da
importância da ÉTICA e da MORAL: (Valor: 2,0 pontos).

a) Conceitue e diferencie, com detalhes, os termos ÉTICA e MORAL, abordando as características distintivas

b)

de cada concepção. Além disso, explique se há cientificidade no campo da ÉTICA e da MORAL,
invariavelmente.

Resposta sugerida: O aluno deverá demonstrar que a ÉTICA se constitui como um ramo da filosofia que
se dedica aos estudos das ações decorrentes do comportamento humano, valorando os princípios,
valores e problemas fundamentais da moral, tendo como base as normas universalmente válidas. Por
outro lado, deve-se demonstrar que a MORAL é o conjunto de valores, práticas, normas e regras aceitas e
cristalizadas no meio social que representam a identidade de bem comum de determinado grupo, em
determinado momento e local. O aluno também deverá arguir que a ÉTICA comporta o caráter de
cientificidade em seu estudo, sendo, portanto, uma ciência, uma vez que, realiza observação e
experimentação sobre as ações e comportamentos humanos (valoração dos padrões morais), obtendo um
sistema de conclusões baseado em princípios universais.

Explique se há campos de coincidência e divergência entre ações ÉTICAS e ações MORAIS,
exemplificando cada uma.

Resposta sugerida: O aluno deverá demonstrar que, muitas vezes, as regras e condutas morais são
valoradas e absorvidas pela ética, traduzindo-se em comportamento ético universal. Como exemplo de
coincidência, cita-se a conduta ética de que não se deve diferenciar tratamento às pessoas em razão da
cor da pele. Por outro lado, às vezes, ética e moral não vão se imiscuir, a exemplo de quando uma pessoa
devolve um objeto perdido a alguém justamente em razão de sofrer retaliações no local de trabalho. Neste
caso, a pessoa atuou de forma ética, mas não seguiu seu instinto moral.

e a Moral.
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c) Explique se há relação entre Direito e Moral; o que identifica o Direito e a Moral; o que diferencia o Direito

Resposta sugerida: Deverá ser demonstrado que há a teoria do mínimo ético, pela qual o direito seria a
representação da moral, correspondendo ao mínimo de regras necessárias à sobrevivência da sociedade.
Também deverá ser abordado a teoria de que o direito e a moral teriam uma faixa de competência comum, de
modo que, situações da moral não seriam reguladas pelo direito e situações reguladas pelo direito não
decorreriam necessariamente da moral, a exemplo das regras de trânsito. O aluno deverá demonstra que o
Direito e a Moral são identificados como instrumentos que disciplinam a relação entre os homens por meio de
normas, deverá demonstrar que tais normas gozam do caráter de imperatividade, são preordenadas à
garantia da coesão social e modificam-se no momento em que se altera historicamente a sua função social.
Também deverá ser suscitado que a moral e o direito se distinguem pela existência de coercibilidade do
Direito, o seu caráter heterônomo em contraponto à autonomia da moral e o seu caráter de norma bilateral em
contraste com a unilateralidade da moral.

02 - Geovana e João Pedro são advogados recém-formados pelo Centro Superior de Ensino de Catalão. Na
primeira atuação como advogados, os referidos profissionais foram contratados para defender uma demanda
trabalhista sobre um trabalhador que foi demitido indevidamente por justa causa. A fim de lograrem êxito no
patrocínio, os advogados utilizarem-se de importantes teses e estratégicas jurídicas, sendo que, ao final do
processo, a demanda ajuizada pelos mesmos foi julgada procedente. Diante do brilhantismo dos jovens
advogados, duas empresas diversas contrataram Geovana e João Pedro para trabalharem em seus respectivos
departamentos jurídicos, sob o regime celetista.

A empresa que contratou Geovana determinou que a mesma atuasse de forma consultiva, emitindo parecer sobre
a mesma questão jurídica tratada naquele primeiro processo trabalhista, porém exigiu a empresa que Geovana
adotasse posicionamento diferente, favorável à empresa e não ao empregado. A empresa que contratou João
Pedro pretende que ele realize a sua defesa, em juízo, em processo nos quais ela é ré, sobre a mesma questão
referente ao primeiro processo trabalhista – indevida demissão por justa causa -, também sustentando
posicionamento favorável ao empregador.

Sobre o caso narrado, à luz dos princípios da deontologia jurídica e do EAOB, explique e fundamente se as
exigências feitas pelas pessoas jurídicas contratantes deverão ser observadas pelos advogados Geovana e João
Pedro, ou se apenas um deles deve cumprir as exigências do contratante. (Valor: 1,5 pontos).

Resposta sugerida: O aluno deverá informar fundamentar sua resposta à luz do princípio da independência
funcional dos advogados e com base no art. 6º do EAOAB, de modo a dizer que os referidos advogados não
precisam observar e acatar as exigências feitas pelos seus empregadores, uma vez que, não pode haver fator
externo que exerça limitação no exercício da advocacia.

03 - Matheus foi réu em um processo criminal, denunciado pela prática do delito de corrupção passiva. Sua
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defesa técnica no feito foi realizada pela advogada Samira, que, para tanto, teve acesso a comprovantes de
rendimentos e extratos da conta bancária de Matheus. Após o término do processo penal, a ex -mulher de
Matheus ajuizou demanda, postulando, em face dele, a prestação de alimentos. Sabendo que Samaria tinha
conhecimento sobre os rendimentos de Matheus, a Autora arrolou a advogada na testemunha. Sobre a
situação narrada, responda: (Valor:1,0 ponto).

Como Samira deverá reagir diante da determinação de arrolamento como testemunha? Fundamente
legalmente de acordo com o EAOAB e também com base nos princípios da deontologia jurídica.

Reposta sugerida: O aluno deverá informar que, à luz do princípio da confiança e do art. 7º, XIX do EAOAB, XIX
– Samira deverá recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou
sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo
constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional;

04 – Lucas Yerro, ainda bacharel em Direito, constitui Caio como seu procurador para ajuizar ação de
cobrança com pedido de tutela provisória de urgência em desfavor de Wanderson. Ajuizada a demanda,
após o pedido de tutela provisória ter sido indeferido, Lucas Yerro orienta Caio a opor Embargos de
Declaração, embora não vislumbre omissão, contradição ou obscuridade na decisão, tampouco erro material
a corrigir. Caio, porém, acredita que a medida mais adequada é a interposição de Agravo de Instrumento,
pois entende que a decisão poderá ser revista pelo tribunal, facultando -se, ainda, ao juízo de primeira
instância reformar sua decisão. Diante da divergência exposta, explique como o advogado deverá agir,
fundamentando sua reposta à luz dos princípios da deontologia jurídica e EAOAB. (Valor: 0,5 pontos)
Resposta sugerida: O aluno deverá utilizar o princípio da discricionariedade para responder a questão em
conjunto com o princípio da independência funcional e art. 6º da EAOA B. Deverá ser exposto que o
advogado pode escolher como discricionariedade a tese que julgue ser mais adequada para defender os
interesses dos seus clientes. Além disso, deverá mencionar que não advogado não subordina o exercício de
sua função a qualquer fator externo, como o desejo do cliente, por exemplo.
05 – Julião Petruchio, advogado, foi preso em flagrante delito, sendo-lhe imputada a suposta prática do delito
de lesão corporal grave, perpetrado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em face de
sua companheira Catarina. À luz do Estatuto da OAB, para o caso e crime em questão, quais são as
formalidades que devem ser seguidas para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, considerando as
prerrogativas dos advogados. (Valor: 0,5 ponto)

Resposta sugerida: O aluno deverá informar que, neste caso, não há formalidade a ser seguida, pois o
crime cometido não foi em razão do exercício da advocacia.
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06 – Lidiane dirigiu-se verbalmente, de forma grosseira e desonrosa ao magistrado que presidi audiência. O
dirigente processual do feito entendeu que a ação do advogado correspondeu à prática dos crimes de injúria e
desacato, respectivamente. Desta forma, o juiz remeteu cópia de ata à Promotoria de Justiça da comarca para a
deflagração dos procedimentos investigatórios pertinentes.

De acordo com o caso exposto, a disciplina do Estatuto da OAB e o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
sobre as manifestações da advogada Lidiane, é correto afirmar: (Valor: 0,5 pts.)
a) podem configurar injúria e desacato puníveis, uma vez que a Constituição Federal consagra a incolumidade da
honra e imagem.

b) não podem constituir injúria ou desacato puníveis. Isso porque o advogado tem ampla imunidade profissional,
cuja integral constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
c) não podem constituir injúria e desacato puníveis, mas podem caracterizar crime de desobediência. Isso porque
o advogado tem imunidade profissional que, nos termos do Art. 7º, § 2º, do Estatuto da OAB, compreende
imunidade profissional contra os crimes de injúria, difamação, calúnia e desacato.
d) podem configurar injúria e desacatos puníveis, uma vez que apenas a calúnia não estaria abrangida no rol de
imunidade profissional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
e) não podem constituir injúria, mas podem configurar desacato punível. Isso porque o advogado tem
imunidade profissional que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não compreende o desacato.

07 – Quais são os atos que podem ser praticados isoladamente pelos estagiários? Aponte o dispositivo legal.
(Valor: 0,5 ponto).

Reposta: De acordo com os § 1º e § 2º do Art. 29 do Regulamento Geral, o estagiário inscrito na OAB pode
praticar isoladamente os seguintes atos, sob a responsabilidade : I – retirar e devolver autos em cartório,
assinando a respectiva carga; II – obter junto aos escrivães e chefes de secretarias certidões de peças ou autos
de processos em curso ou findos e III - assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou
administrativos. Para o exercício de atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente, quando
receber autorização ou substabelecimento do advogado.

08 - O advogado Vinícius integra a sociedade de advogados Branquinho Navarro Advogados Associados,
juntamente com três sócios. Todavia, as suas funções na aludida sociedade apenas ocupam parte de sua
carga horária semanal disponível. Por isso, a fim de ocupar o tempo livre, o advogado estuda duas propostas:
de um lado, pensa em criar, paralelamente, uma sociedade unipessoal de advocacia; de outro, estuda aceitar
a oferta, proposta pela sociedade de advogados Nascimento e Yerro Advogados Associados, de integrar seus
quadros.

Considerando que todas as pessoas jurídicas mencionadas ter iam sede na mesma área territorial de um
Conselho Seccional da OAB, assinale a afirmativa correta. (Valor: 0,5 ponto).

a) É permitido que Vinícius integre simultaneamente a sociedade de advogados Branquinho e Navarro
sociedade de advogados e Nascimento e Yerro Advogados. Todavia, não é autorizado que integre
advocacia.
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simultaneamente a sociedade de advogados Branquinho e Navarro e a sociedade unipessoal de
b) É permitido que Vinícius integre simultaneamente a sociedade de advogados Branquinho e Navarro e
Nascimento e Yerro Advogados. Também é autorizado que integre simultaneamente a sociedade de
advogados Branquinho e Navarro e a sociedade unipessoal de advocacia.

c) É permitido que Vinícius integre simultaneamente a sociedade de advogados Branquinho e Navarro e a
sociedade unipessoal de advocacia. Todavia, não é autorizado que integre simultaneamente a sociedade
de advogados Branquinho e Navarro e a sociedade de advogados Nascimento e Yerro.

d) Não é permitido que Vinícius integre simultaneamente a sociedade de advogados Branquinho e
Navarro e a sociedade de advogados Nascimento e Yerro. Tampouco é autorizado que integre
simultaneamente a sociedade de advogados Branquinho e Navarro e a sociedade unipessoal de
advocacia.

08 – O art. 8º da EAOAB estipula requisitos para inscrição do bacharel de direito nos quadros de advogado.
Além disso, o Regulamento Geral estipula um outro requisito: o da conduta incompatível. Aponte, descreva e
fundamente o que é conduta incompatível com a advocacia. (Valor: 1,0 ponto).
Reposta: O art. 34 da EAOAB, em seu parágrafo único, aduz como conduta incompatível: a prática reiterada
de jogo de azar, não autorizado por lei; a incontinência pública e escandalosa e a embriaguez ou toxicomania
habituais
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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:
“Nunca desista de algo que você não consegue passar um dia sem pensar”. Autor desconhecido
Ótima prova!
1. (0,50 ponto) “Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo ilustre advogado, Arthur Gonzaga da Costa,
em favor de FLORISMAR VIANA BARBOSA, objetivando o trancamento da ação penal retomada
contra

o

paciente,

bem

como

a

revogação

do

decreto

de

prisão

preventiva.

Argumenta que o Magistrado não poderia ter tornado sem efeito o trânsito em julgado da decisão que
julgou extinta a punibilidade por falecimento do réu, mesmo se constatado, como foi, que a causa de
extinção da punibilidade se deu com base em falsa certidão de óbito” (TJMG - Habeas Corpus Criminal
1.0000.03.400295-6/000, Relator(a): Des.(a) Edelberto Santiago , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento

em 30/09/2003, publicação da súmula em 03/10/2003). Diante da casuística apresentada, diferencie as
duas correntes que versam sobre a extinção da punibilidade com base em certidão de óbito falsa,
indicando qual delas beneficiaria o paciente Florismar Viana Barbosa.
0,25 doutrina – somente responde pelo falso em razão da vedação da revisão pro societa
0,25 jurisprudência – responde pelo crime de falso e o crime que teve extinta a punibilidade, sendo
a decisão que julgou extinta a punibilidade inexistente.

2. (0,50 ponto) No dia 29/04/2011 Marcos praticou um crime de lesão corporal leve em face de sseu
melhor amigo. A representação foi ofertada pela vítima no dia 29/11/11. A denúncia foi oferecida
em 10/12/12. O magistrado recebeu a denúncia em 29/05/2015, pois não houve composição civil,
transação penal ou suspensão condicional do processo. Com base na casuística apresentada, indique
e fundamente, indicando os dispositivos legais, quais teses poderiam ser apresentadas em favor de
Marcos para garantir a extinção da sua punibilidade.
0,25

Crime: lesão corporal leve – pena de 3 meses a 1 ano.

Crime de ação penal pública condicionada à representação.

Prazo para oferecer representação – 6 meses - Art. 103 do Código Penal
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decadência – art. 107, IV do CP
Prescrição da pretensão punitiva – art. 107, IV do CP

Art. 109, V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não
excede a dois;

Entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorreu prazo superior a quadro anos.
3. (1,0 ponto) “Comissão especial aprova novas regras para criação de municípios. O projeto de lei
complementar já foi aprovado no Senado e pode ser votado no Plenário da Câmara em maio. Comissão
especial da Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, novas regras para a criação de municípios
por meio do Projeto de Lei Complementar (PLP) 137/15, do Senado, que prevê plebiscito e estudos de
viabilidade municipal para criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios.” Disponível
em:

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/555164-

COMISSAO-ESPECIAL-APROVA-NOVAS-REGRAS-PARA-CRIACAO-DE-MUNICIPIOS.html>.
Considerando que a situação narrada se refere a projeto de lei complementar, indique as diferenças entre
este tipo de espécie normativa e a lei ordinária.
Não há hierarquia entre elas

0,50 lei complementar – matéria reservada – aprovação pela maioria absoluta
0,50 lei ordinária – matéria residual – aprovação pela maioria simples
4. (1,0 ponto) “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI
MARIA DA PENHA - NÃO COMPARECIMENTO DA VÍTIMA NA AUDIÊNCIA DO ART. 16 DA
LEI 11.340/06 - RETRATAÇÃO TÁCITA - IMPOSSIBILIDADE. I. A audiência prevista no art.16 da
Lei 11.340/06 somente deverá ser realizada se a vítima demonstrar, antes do recebimento da denúncia,
interesse em se retratar da representação oferecida, pois não constitui ato obrigatório para confirmar a
representação. II. Tendo em vista a representação da vítima contra o seu ofensor, bem como a ausência de
indícios de que ela pretende retratar-se, não é possível reconhecer a retratação tácita. (TJMG - Rec em
Sentido Estrito 1.0525.17.002457-0/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 28/08/0018, publicação da súmula em 05/09/2018)”. Considerando a ementa
colacionada responda as questões a seguir:

a) Indique em quais tipos ações é cabível a representação e, portanto, retratação da vítima:
0,50 Ação penal pública condicionada à representação.

b) Explique em quais casos e em decorrência de qual fundamento não se faz necessária a representação da
vítima nos casos de crime de lesão corporal leve.
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0,50 De acordo com o art. 88 da Lei 9.099/95 “Além das hipóteses do Código Penal e da legislação
especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e
lesões culposas”. Uma vez que a Lei 11.340/06 afasta a aplicação da Lei 9.099/95, mencionado
crime, se praticado no âmbito violência doméstica e familiar contra a mulher, será de ação pública
incondicionada à representação, dispensando-se, assim a representação da vítima.
5. (1,00 ponto) “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA.
CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE ALEGAÇÕES FINAIS. PEREMPÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE

DECLARADA.

SENTENÇA

MANTIDA.

- Na ação penal privada, regida pelo princípio da disponibilidade, a apresentação extemporânea de
alegações finais acarreta a perempção e enseja a extinção da punibilidade da querelada. Inteligência dos
artigos 60, III, do Código de Processo Penal, e artigo 107, IV, do Estatuto Penal. Precedentes. (TJMG Apelação Criminal 1.0702.11.066302-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob , 2ª CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 16/02/2017, publicação da súmula em 02/03/2017)”. Considerando a causa
extintiva da punibilidade objeto da casuística apresentada faça a distinção dela, e suas demais causas, com
a decadência.

0,50 perempção – sanção no curso da ação penal - hipóteses previstas no art. 60 do Código Penal
0,50 decadência – perda do direito de ação – anterior, portanto, a ação penal - prazo de seis meses Art. 103 do Código Penal - decadência – art. 107, IV do CP
INSTRUÇÕES: O quadro abaixo é destinado às respostas das questões e somente serão levadas em
consideração as marcações nele realizadas. O não preenchimento ou rasura importará em atribuição de
nota zero para a questão.
QUESTÃO
6
7
8
9

ALTERNATIVA

6. (1,0 ponto) Os Decretos Legislativo 186 de 2008 e Decreto 6.949 de 2009 aprovaram e promulgaram,
respectivamente, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo. Considerando a natureza dos tratados internacionais, assinale a alternativa correta:
a) os tratados internacionais de direitos humanos aprovados de acordo com o procedimento
previsto no Art. 5, § 3° da Constituição Federal de 1988 têm status de emenda constitucional.
b) os tratados internacionais de direitos humanos aprovados de acordo com o procedimento previsto no
Art. 5, § 3° da Constituição Federal de 1988 possuem status supralegal e infraconstitucional.
c) os tratados internacionais possuem status de norma supralegal.

d) os tratados internacionais de direitos humanos possuem hierarquia de lei ordinária.

7. (1,00 ponto) “Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de
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Minas Gerais em face da decisão que extinguiu a punibilidade do acusado Leandro César Teixeira, por
ausência de interesse processual decorrente da inexorável prescrição da pretensão punitiva (fl.
83). Irresignado, interpôs o Ministério Público o presente recurso (fl. 85), no qual requereu o
prosseguimento do processo, sob o argumento de que há interesse processual a legitimar o
prosseguimento do feito, sendo vedado o reconhecimento da prescrição com base na pena em perspectiva
(fls. 87/88).” (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0479.10.000484-1/001, Relator(a): Des.(a) Márcia
Milanez , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/09/2018, publicação da súmula em 14/09/2018).
Considerando a orientação jurisprudencial majoritária sobre a prescrição virtual, assinale a alternativa
correta:

a) A extinção da punibilidade com base no reconhecimento da prescrição retroativa antecipada ou
em perspectiva, também denominada prescrição virtual, carece de embasamento legal.
b) A prescrição, com base na pena a ser aplicada em futura sentença, eventualmente condenatória, pode
ser reconhecida de acordo com o prudente arbítrio do magistrado para julgar extinta a punibilidade do
acusado.

c) A aplicação da prescrição retroativa antecipada não viola o princípio da legalidade.
d) Os tribunais superiores admitem a aplicação da prescrição virtual nos casos em que ela garanta a
economia processual.

8. (1,00 ponto) (QUESTÃO OAB 2014 ADAPTADA) Luzia foi condenada por homicídio simples,
previsto no Art. 121 do Código Penal, devendo cumprir pena de cinco anos de reclusão. A sentença
penal condenatória transitou em julgado. No dia 10 de agosto de 2009, completado um ano de
cumprimento de pena, Luzia foge da prisão e viaja para outro país. Hoje, dia 21/09/218, Luzia
retorna para o Brasil e já procura um advogado para esclarecer sua situação. Com base na situação
em epígrafe, assinale a alternativa correta:

a) não ocorreu a prescrição da pretensão executória, uma vez que não ultrapassado o prazo previsto
no art. 109 do Código Penal.

b) não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que os tribunais não admitem a sua
aplicação no crime de homicídio simples.

c) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

d) ocorreu a prescrição da pretensão executória.

9. (1,00 ponto) (QUESTÃO OAB 2018 ADAPTADA) Bruna compareceu à Delegacia e narrou que foi
vítima de um crime de ameaça, delito este de ação penal pública condicionada à representação, que
teria sido praticado por seu marido Rui, em situação de violência doméstica e familiar contra a

mulher. Disse, ainda, ter interesse que seu marido fosse responsabilizado criminalmente por seu
comportamento. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em
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face de Rui pela prática do crime de ameaça (Art. 147 do Código Penal, nos termos da Lei nº
11.340/06). Bruna, porém, comparece à Delegacia, antes do recebimento da denúncia, e afirma não
mais ter interesse na responsabilização penal de seu marido, com quem continua convivendo.
Considerando as informações narradas, assinale a alternativa correta:
a) a retratação de Bruna não é ato válido, uma vez que nos crimes no âmbito da violência doméstica
as ações penais são públicas incondicionais, sendo irrelevante, portanto, a representação.
b) a retratação de Bruna, perante a autoridade policial, até o momento, é irrelevante e não poderá
ser buscada proposta de suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei 9.099/95.
c) a retratação de Bruna perante a Autoridade Policial é válida e suficiente para impedir o
recebimento da denúncia.

d) não cabe retratação do direito de representação após o oferecimento da denúncia; logo, a
retratação foi inválida.

Formulário de Prova
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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 cor azul indica a alternativa correta. A cor vermelha indica o erro da alternativa.

1ª questão (1,0):

A Inglaterra foi pioneira no tocante à proteção social, onde foi criada a Lei dos pobres destinada a
proteger os trabalhadores e suas famílias dos riscos sociais. Em 1883, Bismarck criou o segurodoença para os contribuintes alemães. Posteriormente em 1942, Beveridge implementou na
Inglaterra o sistema universal de proteção social.

No Brasil a proteção social teve início na Constituição Federal de 1824, com a possibilidade dos
socorros públicos.

No tocante à evolução da Seguridade Social no Brasil, marque a alternativa correta.
a) A Constituição Federal de 1891 trouxe a concessão da aposentadoria por invalidez direcionada a
todos os cidadãos.

b) O Decreto Legislativo nº 4.682 de 24/01/1923 (Lei Eloy Chaves) criou a Caixa de Aposentadoria e
Pensões (CAP) direcionada aos ferroviários, assegurando aposentadoria aos trabalhadores e pensão
aos seus dependentes em caso de morte do segurado.

c) A Constituição de 1946 criou o sistema de Seguridade Social.

d) Em 1966 por meio do Decreto-Lei nº 72 surgiu o Instituto de Aposentadoria e Pensão (IAP).
e) A Constituição Federal de 1988 criou o seguro-desemprego e estabeleceu a forma tríplice de
custeio.
2ª questão (1,0):

Conforme dispõe o artigo 194, caput, da Constituição Federal de 1988, a Seguridade Social
compreende um conjunto integrado de ações advindas dos poderes públicos, bem como da
sociedade, com o intuito de assegurar direitos inerentes à previdência, à assistência social e à
saúde. Compete ao poder público organizar a seguridade social por meio de princípios específicos.
Nesse sentido, explique o que vem a ser o princípio da universalidade da cobertura e do
atendimento?

Universalidade diz respeito ao maior atendimento aos riscos sociais (0,5). Cobertura diz respeito ao
atendimento do maior número de pessoas possível (0,5).

3ª questão (1,0):
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Conforme previsão da Constituição Federal de 1988, a Seguridade Social será financiada por toda à
sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei. Com base nas formas de financiamento
securitárias, marque a alternativa correta:

a) O financiamento de forma direta diz respeito aos recursos dos orçamentos das contribuições
sociais.

b) A Seguridade Social será financiada exclusivamente pela União.
c) Os recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, constituem contribuições de forma direta.

d) As receitas dos concursos de prognósticos constituem financiamento de forma indireta.
e) O financiamento de forma direta diz respeito apenas às contribuições dos trabalhadores
segurados da Previdência Social e os recursos provenientes do orçamento da União.
4ª questão (1,0):

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por meio do Regulamento Geral da Previdência Social
(Decreto 3.048/1999) e da Lei 8.213/1991, elenca duas espécies de beneficiários, sendo os
segurados e os dependentes. Tendo por base os estudos feitos em sala, resolva a questão hipotética
que segue.

Maria, já aposentada morava com seu cônjuge, um irmão menor de 21 (vinte e um) anos de idade e
sua mãe. Supondo que Maria venha a falecer, qual dos seus familiares fará jus ao benefício por
dependência? Explique.

Caso Maria venha a falecer, seu cônjuge fará jus ao benefício por dependência (0,5), pois está na
primeira classe de dependentes, o que exclui os demais (0,5).
5ª questão (1,0):

Nos moldes da Lei 8.213/1991 e do Regulamento Geral da Previdência Social, o enteado e o menor
tutelado são equiparados aos filhos mediante declaração do segurado. O que difere o tratamento do
enteado e do menor tutelado em relação aos filhos na condição de dependentes do segurado?
Explique.

O que difere o tratamento do enteado e do menor tutelado em relação aos filhos é a dependência
econômica, que no caso dos filhos é presumida (0,5) e em relação ao enteado e o menor tutelado
deve ser comprovada (0,5).
6ª questão (1,0):

Entende-se por carência o número mínimo de contribuições mensais necessárias à concessão de
benefícios previdenciários. Em relação à carência, responda à questão a seguir.

Joana está grávida e é segurada na qualidade de contribuinte individual, tendo contribuído 5 (cinco)
meses para o INSS. Considerando as contribuições mensais já cumpridas, qual o tempo de carência
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a ser cumprido por Joana para que faça jus ao benefício de salário-maternidade? Explique.
Tendo em vista que Joana é segurada na condição de contribuinte individual, a carência exigida é de
10 (dez) contribuições mensais (0,5). Sendo assim, diante do tempo já cumprido ainda restam 5
(cinco) contribuições mensais para que Joana faça jus ao benefício de salário-maternidade (0,5).
7ª questão (1,0):

A legislação previdenciária determina que, mesmo em algumas condições sem recolhimento de
contribuições, os filiados do INSS ainda irão manter a qualidade de segurados, o que é denominado
“período de graça”. Sendo assim, responda:

Sebastiana é filiada do INSS na qualidade de segurada facultativa, supondo que deixe de contribuir,
qual será seu período de graça? Contado a partir de quando?

Caso Sebastiana deixe de contribuir, será mantida na qualidade de segurada por até 6 (seis) meses
(0,5). Contados a partir da cessação das suas contribuições (0,5).
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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:

. 1ª QUESTÃO: (valor: 1,5 ponto)

O Principado de Sealand, mais comumente conhecido como Sealand, é um autoproclamado

Estado não reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), localizado no Mar do Norte, a
10 quilômetros da costa sudeste da Inglaterra.

O território de Sealand resume-se a uma grande base naval construída pelo Reino Unido

durante a Segunda Guerra Mundial. O acesso a esse território apenas é possível por helicóptero ou
barco. Outrora chamada de Rough Towers, a base foi uma defesa marítima contra ataques alemães,
consistindo em duas grandes torres com capacidade para 200 soldados. Foi desativada assim que a
guerra acabou.

Desde 1967, a instalação tem sido ocupada pelo então major britânico Paddy Roy Bates, seus
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colegas e familiares. Ignorando a ordem das autoridades britânicas para deixar o lugar, Bates
proclamou a base como Principado de Sealand, declarando a si próprio como príncipe e sua mulher,
Joan, princesa. Bates criou a própria Constituição de Sealand, uma bandeira nacional com as cores
vermelho, preto e branco, conseguiu emitir passaporte, selos e moedas. O país tem até hino, cujo
lema é: "E Mare Libertas" (Do Mar, Liberdade). Com a morte de Roy Bates, em 2012, atualmente é
seu filho Michael quem está à frente dos destinos desta ilha.

Embora tenha sido descrita como menor nação do mundo, com menos de 30 (trinta)

habitantes, Sealand atualmente não é reconhecida oficialmente como um estado soberano por
nenhuma outra nação soberana. Apesar de Roy Bates afirmar que ela é reconhecida “de fato” pela
Alemanha, por ter recebido um diplomata alemão na “micronação”, e pelo Reino Unido, após uma
corte inglesa decidir que não possui jurisdição sobre Sealand.

Historicamente, a fortificação pertence ao Reino Unido, mas está localizada fora dos seus

domínios territoriais. O governo de Londres já tentou expulsar a família Bates de Sealand, mas não
obteve êxito devido a este fator. Também, a plataforma está fora dos domínios territoriais da
França, o que faz de sua localização uma “terra de ninguém” (Fonte: Wikipedia, adaptado).
Diante desse contexto, é possível afirmar que, atualmente, o Principado de Sealand

pode ser considerado uma PESSOA DE DIREITO INTERNACIONAL? Explique.

RESPOSTA ESPERADA – NÃO. As informações existentes sobre o “autoproclamado”
PRINCIPADO DE SEALAND indicam a existência de um território (a base naval no Mar do
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Norte), de uma pequena população permanente e de um governo (príncipe Michael
Bates). Entretanto, o PRINCIPADO DE SEALAND não é reconhecido como ESTADO pela
ONU e por nenhum outro Estado. Desse modo, falta ao PRINCIPADO DE SEALAND o
requisito da CAPACIDADE de entrar em relações com outros Estados e organismos
internacionais,

impedindo

assim

sua

caracterização

como

PESSOA

DE

DIREITO

INTERNACIONAL (requisito previsto no artigo 1º das CONVENÇÕES SOBRE DIREITOS E
DEVERES DOS ESTADOS E SOBRE ASÍLO POLÍTICO, por exemplo).

Nome:

. 2ª QUESTÃO: (valor: 1,5 ponto)

No dia 17/08/2018, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, sediado em

Genebra (Suíça), requereu (requested), em “medida provisória” (interim measures), que o Brasil
tomasse as medidas necessárias para garantir que o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva pudesse
exercer seus direitos políticos, enquanto estiver na prisão, como candidato às eleições presidenciais
de 2018, incluindo o acesso apropriado à imprensa e a membros de seu partido político.
Tal medida, segundo o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, visava resguardar

um direito previsto no artigo 25 do PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E
POLÍTICOS (promulgado no Brasil pelo Decreto nº. 592/1992): “Todo cidadão terá o direito e a
possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação mencionadas no artigo 2 e sem restrições
infundadas: a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de
representantes livremente escolhidos; b) de votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas,
realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a manifestação da
vontade dos eleitores; c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de
seu país”.

A partir do momento em que essa medida do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas

foi oficialmente publicada, começou no Brasil uma intensa discussão sobre a “natureza jurídica”
dessa decisão: para uns ela teria eficácia vinculativa no ordenamento jurídico brasileiro, para outros
seria apenas uma recomendação não vinculativa.

Por outro lado, outra questão também ganhou destaque. No PACTO INTERNACIONAL SOBRE

DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS, somente há previsão de Estados dirigirem denúncias para o Comitê
de Direitos Humanos das Nações Unidas. A autorização para encaminhamento de denúncias
individuais (por indivíduos), tal como a dirigida pelo ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, está
prevista

em

outro

instrumento

internacional,

o

PROTOCOLO FACULTATIVO

INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS.

AO

PACTO

O Brasil aderiu tanto ao PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS
quanto ao PROTOCOLO FACULTATIVO AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E
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POLÍTICOS. Porém, diferentemente do PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E
POLÍTICOS, que foi promulgado no Brasil por um decreto presidencial (Decreto nº. 592/1992), o
PROTOCOLO FACULTATIVO AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS
teve sua adesão aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, aprovação essa
consignada no Decreto Legislativo nº. 311/2009, sem posteriormente ter sido promulgado por
decreto presidencial.

Diante desse contexto, pergunta-se: de acordo com precedente do Supremo Tribunal

Federal

(STF),

para

a

incorporação

de

instrumento

de

Direito

Internacional

no

ordenamento jurídico interno do Brasil, basta a aprovação da adesão ao instrumento de
Direito Internacional pelas duas casas do Congresso Nacional? Explique.
RESPOSTA ESPERADA – NÃO. No STF há entendimento no sentido de que, para a
incorporação de instrumento de Direito Internacional no ordenamento jurídico interno do
Brasil, é preciso a aprovação da adesão ao instrumento de Direito Internacional pelas
duas casas do Congresso Nacional e, posteriormente, a promulgação dessa aprovação
pela Presidência da República. Segundo a decisão precedente firmada no processo CARTA
ROGATÓRIA (CR) nº. 8.279, relatado pelo ministro Celso de Mello: “(...) A recepção dos
tratados internacionais em geral e dos acordos celebrados pelo Brasil no âmbito do
MERCOSUL depende, para efeito de sua ulterior execução no plano interno, de uma
sucessão causal e ordenada de atos revestidos de caráter político-jurídico, assim
definidos: (a) aprovação, pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, de tais
convenções; (b) ratificação desses atos internacionais, pelo Chefe de Estado, mediante
depósito do respectivo instrumento; (c) promulgação de tais acordos ou tratados, pelo
Presidente da República, mediante decreto, em ordem a viabilizar a produção dos
seguintes efeitos básicos, essenciais à sua vigência doméstica: (1) publicação oficial do
texto do tratado e (2) executoriedade do ato de direito internacional público, que passa,
então - e somente então - a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno (...)”.

. 3ª QUESTÃO: (valor: 1,5 ponto)

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXVII, dispõe que “não haverá prisão

civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de
obrigação alimentícia e a do depositário infiel”. A regulamentação da prisão civil do depositário
infiel, por sua vez, está normatizada no Decreto-Lei nº. 911/1969 e no artigo 652 do Código
Civil (“Seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido
será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a um ano, e ressarcir os prejuízos”).

Em

1992,

foram
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Nome:

incorporados

ao

ordenamento

jurídico

brasileiro

o

PACTO

INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (Decreto nº. 592/1992) e a
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS (Pacto de São José da Costa Rica,
Decreto nº. 592/1992).

Com a incorporação desses dois instrumentos de Direito Internacional, começou-se a

questionar a possibilidade jurídica de se determinar a prisão civil do depositário infiel, pois tanto
o artigo 11 do PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (“Ninguém
poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual”) quanto o item 7
do artigo 7º da CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS (“Ninguém deve ser
detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente
expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”) vedam essa espécie de
prisão civil.

Em 2009, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 466.343, o Supremo Tribunal

Federal (STF) decidiu pela inaplicabilidade da prisão civil do depositário infiel no Brasil.
Tendo por base essa decisão, é possível afirmar que o STF, ao estabelecer a relação

entre o Direito Internacional e o direito interno, adotou o entendimento de que os
tratados internacionais de Direitos Humanos prevalecem sobre todo o direito interno,
inclusive sobre a Constituição? Explique.

RESPOSTA ESPERADA – NÃO. No julgamento do RE nº. 466.343, o STF assentou
entendimento conferindo o caráter supralegal aos tratados e convenções sobre Direitos
Humanos. Nesse sentido, no Brasil, tratados e convenções sobre Direitos Humanos
prevalecem

sobre

toda

disciplina

normativa

INFRACONSTITUCIONAL

com

ela

conflitante, mas não prevalecem sobre a Constituição caso seja verificado conflito
entre normas.

. OBSERVAÇÃO: a correção das 3 (três) próximas questões (4ª, 5ª e 6ª) levará em
consideração somente as letras das alternativas anotadas no “QUADRO DE RESPOSTAS”
abaixo apresentado. A alternativa deve ser anotada no campo em branco abaixo do
número da questão a ser respondida. O não preenchimento ou rasura importará em
atribuição de nota zero para a questão.

4
C

5

6

B

B

GABARITO

GABARITO

. 4ª QUESTÃO: (valor: 0,9 ponto)
Quando há conflitos entre normas internas de um determinado Estado e normas

internacionais, duas teorias tentam solucionar essa questão, a monista e a dualista. Sobre
essas teorias, assinale a alternativa correta.

(a) De acordo com a corrente dualista, o direito interno e o direito internacional convivem em uma
única ordem jurídica.

(b) A corrente monista e a dualista apresentam as mesmas respostas para o conflito entre as
normas internas e as internacionais

(c) Os autores monistas dividiram-se em duas correntes, uma sustentando a unicidade da
ordem jurídica sob o primado do direito internacional e a outra apregoando a soberania
do direito nacional de cada Estado soberano.

(d) Segundo a corrente monista, quando há conflito entre as normas internas e as normas
internacionais, essas últimas prevalecem.

. 5ª QUESTÃO: (valor: 0,8 ponto)

“É imensa a parte das normas internacionais contemporâneas que dizem respeito à
proteção e promoção dos direitos da pessoa humana, sendo inúmeros os tratados de
proteção dos direitos humanos conhecidos atualmente. A primeira premissa da qual se
tem que partir ao estudar os direitos das pessoas é a de que tais direitos têm dupla
proteção atualmente: uma proteção interna (afeta ao Direito Constitucional) e uma
proteção internacional (objeto de estudo do Direito Internacional Público). À base
normativa que disciplina e rege tal proteção internacional de direitos dá-se o nome de
Direito Internacional dos Direitos Humanos” (MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de
Direito Internacional Público. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Com base nos elementos de tutela aos direitos humanos, consagrados pela doutrina

especializada e nos fundamentos trazidos na Constituição Federal de 1988, é CORRETO
afirmar unicamente que:

(a) seguindo o modelo internacional adotado pós Segunda Guerra Mundial, a Constituição Brasileira
de 1988 consagra um modelo extremamente fechado em relação ao sistema internacional de
proteção dos direitos humanos, de maneira que os direitos e as garantias expressos na Constituição
excluem outros direitos decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte.

(b) como diretriz para o tratamento da hierarquia dos tratados internacionais de direitos
humanos no ordenamento jurídico pátrio, os tratados e convenções internacionais sobre
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direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais.

(c) uma das características dos direitos humanos é a Universalidade. Neste contexto, figuram como
titulares dos direitos humanos todas as pessoas pertencentes a um determinado Estado, desde que
atendam aos requisitos juridicamente elencados, como, por exemplo, condições para aquisição da
cidadania, possuir o status de nacional ou naturalizado, entre outros. Atendidos os condicionantes
legais, o indivíduo poderá exigir a tutela dos direitos tanto no plano nacional como internacional.
(d) o Brasil, por questões políticas e ideológicas, até o presente momento, não ratificou, incorporou
ou inseriu em sua ordem interna nenhum tratado internacional significativo sobre direitos humanos,
pertencente ao sistema global de proteção dos direitos humanos, também cognominado de sistema
das Nações Unidas.

Nome:

. 6ª QUESTÃO: (valor: 0,8 ponto)

Sobre os DIREITOS HUMANOS é correto afirmar:

(a) tratam-se de direitos divisíveis a parcela a sociedade, como forma de autoproteção social.
(b) de alcance geral, devem ser aplicados de forma igual e sem discriminação.
(c) a sua natureza indivisível, inalienável e irrenunciável permite, a qualquer tempo, que o seu
beneficiário o renuncie quando violado.

(d) somente poderão ser invocados para tutelar direitos quando houver ameaça a minorias étnicas.
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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) Sobre o regime financeiro previsto em nosso CPC, responda corretamente: a quem pertence
os honorários advocatícios sucumbenciais e qual a sua natureza? Em relação ao valor da condenação
como serão fixados? Se a Fazenda Pública for sucumbente terá que pagar honorários advocatícios
sucumbenciais? Se sim, como? Justifique:

Nos termos do Artigo 85, § 14 do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais
pertencem ao advogado, constituindo direito seu, sendo dotado de natureza alimentar.
Caso a Fazenda Pública for sucumbente terá sim que pagar honorários advocatícios
sucumbenciais ao advogado do vencedor, no caso, apenas o cálculo desses honorários
advocatícios sucumbenciais e que terá uma fórmula especial como impõe o Artigo 85, § 3º
do CPC.

2. (1,0) Sabe-se que um dos principais entraves para o efetivo acesso à Justiça no Brasil é a demora
na prestação jurisdicional, causada por diversos fatores, como o excesso de processos em
tramitação, a falta de uma adequada estrutura nos órgãos do Poder Judiciário e a ineficiência de
outras formas de solução de conflitos, nesse ínterim, é correto afirmar que:
a) Em relação à idade, a parte ou o interessado, somente terá prioridade na tramitação dos
processos se tiver 65 (sessenta e cinco) anos ou mais.

b) Em relação à saúde, a parte ou o interessado, terá prioridade na tramitação dos processos se for
portador de doença grave devidamente assim definida por laudo médico.
CORRETA = c) Em relação à idade, a parte ou o interessado, terá prioridade na tramitação
dos processos se tiver menos que 18 (dezoito) anos e tratar-se de um procedimento
regulado pelo ECA.

d) Com a morte do beneficiário de prioridade na tramitação processual o benefício cessará, exceto
se o cônjuge supérstite ou o companheiro em união estável também fizer jus ao benefício.

3. (5,0 – Fracionados na Peça Processual) Mévio Barbosa é Aeronauta/Piloto de Avião, empregado
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numa grande Companhia Aérea e percebe um salário líquido de dez mil reais por mês. Mévio
Barbosa alega ter direito a receber um “dinheiro” da Câmara de Vereadores da cidade de Ipameri
(GO) ao valor de vinte mil reais em razão de um “acidente” de transito provocado por uma
lombada/quebra-molas recém-construída na frente deste órgão, mas que não tinha nenhuma
sinalização indicativa. Incidente este que causou grandes estragos na camioneta de Mévio Barbosa.
Mévio Barbosa é pai adotivo de sete crianças, todas em idade escolar e estudam em escola
particular, sem bolsa de estudos. Para provar o que alega Mévio Barbosa, e de acordo com as boas
práticas da advocacia, será necessária perícia técnica, de um engenheiro mecânico. Mévio Barbosa,
ao analisar a sua documentação confirma ter sessenta e cinco anos completos. Na condição de
advogado constituído por Mévio Barbosa, proponha a medida judicial adequada:
Obs.: Não invente nenhum dado que não esteja no enunciado (ou casuística) da questão prático
profissional (questão 3), apenas use as informações do enunciado (ou casuística) e que a questão
prático profissional indica ao discente, não identifique a peça processual com o seu nome, para
qualquer informação que precisar constar na peça e não tiver na casuística utilize reticências (...):

MERITÍSSIMO JUÍZO DA VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS DA COMARCA DE IPAMERI, ESTADO DE
GOIÁS (0,5).

-PROCESSO COM PRIORIDADE NO TRÂMITE-

MÉVIO BARBOSA, estado civil..., união estável..., AERONAUTA/PILOTO DE AVIÃO, CPF..., endereço
eletrônico..., com endereço..., vem a presença deste M.M. Juízo propor a presente AÇÃO em
desfavor do MUNICÍPIO DE IPAMERI (GO), pessoa jurídica de direito público, CNPJ..., endereço
eletrônico..., com sede no endereço...

Pelos motivos e fundamentos de fato e direito a seguir expostos (0,5):

Preliminarmente: Da Prioridade no Trâmite Processual.

Conforme se extrai da documentação do autor, este possui sessenta e cinco anos completos, pelo
que, desde já, se requer o deferimento Da Prioridade no Trâmite Processual nos termos do Artigo
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1.048, I do CPC (0,5).

Preliminarmente: Da Gratuidade de Justiça.

O autor é AERONAUTA/PILOTO DE AVIÃO, empregado numa GRANDE COMPANHIA AÉREA e percebe
um salário líquido de DEZ mil reais por mês, no entanto, é pai adotivo de SETE crianças, todas em
idade escolar e estudam em escola particular, sem qualquer tipo de bolsa.
E, por conseguinte, não tem condições de arcar com as custas do processo sem comprometer seu
orçamento familiar, porquanto, anexa a esta inicial Declaração de Hipossuficiência e requer, desde
já, a concessão deste benefício processual, nos termos do Artigo 98 do CPC e da Lei 1.060/1950
(0,5).

FATOS E OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO.

O autor, em razão de um acidente de transito provocado por uma lombada/quebra-molas recémconstruída na frente deste órgão, mas que não tinha nenhuma sinalização indicativa. Incidente que
causou grandes estragos na camioneta do autor que injustamente a suportou um prejuízo de vinte
mil reais.

Em razão deste fato e nos termos do Artigo 37 e de seu § 6º que impõe que “a administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”, o que faz com que o autor faça jus a ter seu prejuízo composto pela Administração pública.
No mesmo sentido assevera o Código Civil no seu Artigo em seu Artigo 43; “as pessoas jurídicas de
direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade
causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver,
por parte destes, culpa ou dolo”.

Assim, o direito do autor mostra-se amplamente fundamentado, e por tais razões desde logo requer
a condenação da parte ré a pagar ao autor o valor de vinte mil reais pelos prejuízos suportados
(0,5).
DOS PEDIDOS:

Pelo exposto, requer deste MM Juízo:
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a) Que seja Deferida a prioridade na Tramitação Processual;
b) A concessão do benefício processual da gratuidade da Justiça;

c) A citação da parte ré, Fazenda Pública, para que, apresente sua contestação, gozando de prazo
em dobro para tanto, nos termos do Artigo 183 do CPC, sob pena de revelia.
d) Que condene a parte ré ao pagamento à parte autora do valor de quarenta mil reais em razão
dos danos causados, acrescidos de juros e correção monetária.

e) A condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais num piso de
10% e um teto de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do Artigo 85, § 3°, I do CPC (0,5).

DO VALOR DA CAUSA:

Dá-se à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do Artigo 292, I do CPC (0,5).

PROTESTO POR PROVAS.

Protesta provar o alegado por todos os meios legal e moralmente aceitos em direito, em especial,
por perícia técnica, de um engenheiro mecânico (0,5).

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

Nos termos do Artigo 319, VII, o autor opta pela realização da audiência de conciliação ou mediação
(0,5).

FECHAMENTO.
Nesses termos, pede deferimento.

Cidade, Estado. Dia, do mês de... do ano de...
ADVOGADO
OAB/UF: ... (0,5)
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QUESTÃO 01:

Questões:

A sociedade empresária BETA sagrou-se vencedora da licitação para a concessão de serviço público,
precedida da execução de obra pública, a saber, a construção de linha férrea unindo quatro municípios
da Região Metropolitana do Estado do Pernambuco e posterior exploração comercial da linha. No
segundo ano da entrada em operação do serviço ferroviário, a empresa não pôde efetuar o reajuste da
tarifa, com base no índice previsto no contrato, sob o argumento de que se tratava de um ano eleitoral.
Com base no caso apresentado, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.
a) Qual a natureza jurídica do contrato supramencionado? (0,8)

A natureza jurídica do contrato é de direito público, denominado de contrato
administrativo, regido pelas normas da lei 8.987/95, que trata das concessões de
serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos, observado
o disposto no art. 175 da Constituição Federal.
b) O contrato celebrado com a empresa BETA decorreu de processo licitatório realizado em qual
modalidade de licitação? (0,8)

Para a concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, destinadas
a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de
quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, deve-se
proceder mediante licitação, a ser realizada na modalidade de concorrência.
QUESTÃO 02:

O Estado de Goiás está realizando obras de duplicação de uma estrada. Para tanto, foi necessária a
interdição de uma das faixas da pista, deixando apenas uma faixa livre para o trânsito de veículos.
Apesar das placas sinalizando a interdição e dos letreiros luminosos instalados, Tiago Bretas, dirigindo
em velocidade superior à permitida, distraiu-se em uma curva e colidiu com algumas máquinas
instaladas na faixa interditada, causando danos ao seu veículo.
A partir do caso proposto, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.
a) Em nosso ordenamento, é admissível a responsabilidade civil do Estado por ato lícito? (0,8)
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A resposta é positiva. A responsabilidade do Estado pela prática de ato lícito assenta no
princípio da isonomia, ou seja, na igualdade entre os cidadãos na repartição de encargos
impostos em razão do interesse público. Assim, quando for necessário o sacrifício de
um direito em prol do interesse da coletividade, tal sacrifício não pode ser suportado por
um único sujeito, devendo ser repartido entre toda a coletividade.
b) Considerando o caso acima descrito, está configurada a responsabilidade objetiva do Estado de
Goiás? (0,8)

A resposta é negativa. A configuração da responsabilidade objetiva requer a presença de
um ato (lícito ou ilícito), do dano e do nexo de causalidade entre o ato e o dano. A culpa
exclusiva da vítima é causa de exclusão da responsabilidade objetiva, uma vez que
rompe o nexo de causalidade: o dano é ocasionado por conduta da própria vítima. No
caso proposto, Fulano de Tal conduzia seu veículo em velocidade superior à permitida,
distraiu-se em uma curva e deixou de observar as placas e o letreiro luminoso que
indicavam a interdição da pista.
QUESTÃO 03:

Wilson, competente professor de uma autoescola, guia seu carro por uma avenida à beira-mar. No
banco do carona está sua noiva, Ivana. No meio do percurso, Wilson e Ivana começam a discutir: a
moça reclama da alta velocidade empreendida. Assustada, Ivana grita com Wilson, dizendo que se ele
continuasse naquela velocidade poderia facilmente perder o controle do carro e atropelar alguém.
Wilson, por sua vez, responde que Ivana deveria deixar de ser medrosa e que nada aconteceria, pois se
sua profissão era ensinar os outros a dirigir, ninguém poderia ser mais competente do que ele na
condução de um veículo. Todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na areia trazida para o
asfalto por conta dos ventos do litoral, o carro fica desgovernado e acaba ocorrendo o atropelamento de
uma pessoa que passava pelo local. A vítima do atropelamento falece instantaneamente. Wilson e
Ivana sofrem pequenas escoriações. Cumpre destacar que a perícia feita no local constatou excesso de
velocidade.
Nesse sentido, com base no caso narrado, na condição de membro do Ministério Público Estadual,
como você procederia em relação ao ajuizamento de demanda criminal em face de Wilson. (0,8)

No presente caso, é perfeitamente possível a denúncia do acusado por homicídio
doloso, tendo em vista o excesso de velocidade na condução do veículo, motivo pelo
qual é legítimo o tratamento como crime doloso e julgamento pelo Tribunal do Júri.
Agora, o dolo não é direto, mas é um dolo eventual em transitar com excesso de
velocidade. Então, é um caso específico que diferencia a culpa consciente do dolo
eventual. Ele assumiu risco ou, no mínimo, não se preocupou com risco de
eventualmente causar seja lesões, seja a morte, como assim o fez.
QUESTÃO 04:

Uma das hipóteses de cabimento do Recurso Especial se refere à existência de dissídio jurisprudencial,
ocasião em que o recorrente, ao interpor o recurso, deverá fazer prova da divergência com a certidão,
cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica,
em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível
na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso,
mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
Nessa perspectiva, explique quais são as demais hipóteses de cabimento para a interposição de
Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça: (0,8)

QUESTÃO 05:
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Caberá recurso especial ao STJ após decisão, em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e
Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes
vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; c) der a
lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. (art. 105, CF).

Por ser decisão interlocutória que encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (judicium
accusationis), constitui a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, muito embora
deva ser fundamentada, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, cumpre ao seu prolator
utilizar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados e
cingir-se ao reconhecimento da existência do crime e de indícios suficientes de autoria. Caso o juiz
extrapole os limites supramencionados, como pode proceder o advogado de defesa? (0,8)

Havendo excesso de linguagem do juiz, consubstanciado na decisão de pronúncia que
extrapola a fundamentação quanto à prova da materialidade e os indícios de autoria,
poderá o advogado de defesa interpor recurso em sentido estrito, com fundamento no
artigo 581, inciso IV do CPP.
QUESTÃO 06:

O Município de Flores, em sérias dificuldades financeiras, pretende alienar alguns dos bens integrantes
do seu patrimônio. Em recente avaliação, foi identificado que o Centro Administrativo do Município, que
concentra todas as secretarias da Administração Municipal em uma área valorizada da cidade, seria o
imóvel com maior potencial financeiro para venda.
Com base no caso apresentado, responda justificadamente aos itens a seguir.
a) É necessária licitação para a alienação do Centro Administrativo? Em caso positivo, qual modalidade
licitatória a ser adotada? (0,7)

A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse
público devidamente justificado, será precedida de avaliação e, quando imóveis,
dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades
autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais,
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, sendo
dispensada apenas nas hipóteses do artigo 17 da Lei 8.666/93.

b) Caso o Município pretenda alugar um novo edifício, em uma área menos valorizada, é necessária
prévia licitação? (0,7)

É possível a locação com dispensa de licitação de imóvel destinado ao atendimento das
finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado,
segundo avaliação prévia, conforme previsão expressa do Art. 24, X, da Lei nº
8.666/1993.
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Questões:

01 – Maria Eduarda e Maria Júlia são filhas da Sra. Madalena Campos, a qual possui 60 (sessenta) anos de
idade. Ao perceberem que a Sra. Madalena encontra-se em condição mental/psíquica debilitada e possui
dificuldade para gerir seu patrimônio de forma autônoma, Maria Eduarda e Maria Júlia ajuizaram ação de
interdição de sua mãe. Na petição inicial, as autoras alegaram que uma neta da Sra. Madalena, Srta. Priscila,
estava se aproveitando do agravamento da condição psíquica de sua avó para dilapidar o patrimônio da mesma,
já que Priscila possuía acesso aos cartões de crédito e contas bancárias da Sra. Madalena. Por este motivo,
alegando o risco de irreversível dano patrimonial e risco de perda de utilidade da ação de curatela, as autoras, em
sede de tutela de urgência, pleitearam que Maria Eduarda fosse nomeada curadora provisória de sua mãe, para
poder curatelar a mãe em aspectos patrimoniais. Você, como juiz responsável por este feito, deverá decidir, por
meio de decisão interlocutória, sobre o pedido de nomeação de curadoria provisória. À luz do Estatuto da Pessoa
com Deficiência e do Novo Código de Processo Civil, aponte se o juiz deveria deferir ou indeferir o pedido de
tutela provisória e fundamente fartamente a sua decisão com base na legislação pertinente. Na sua decisão, como
juiz, você não poderá se descurar que a Sra. Madalena encontra-se em situação de vulnerabilidade e precisa ser
protegida, ou seja, a sua decisão deve levar em conta qual a melhor forma de proteção da mesma. (Valor: 2,0
pontos).

Sugestão de resposta: O aluno deverá se posicionar no sentido de indeferimento do pedido de nomeação
de curadoria provisória. Ao fundamentar seu posicionamento, deverá informar que, de acordo com o
Estatuto da Pessoa com Deficiência, a debilidade funcional de natureza mental, psíquica, intelectual,
sensorial ou física não importa em limitação da capacidade civil plena da pessoa, de modo que que a
curatela é medida excepcional, sendo que a capacidade civil plena é a regra a ser seguida no atual
ordenamento privado brasileiro. Portanto, deverá ser alegado que, em sede de cognição sumária, o juiz
não tem condições de reunir toda documentação probatória necessária para justificar uma limitação de
capacidade civil, visto que, de acordo com os novos contornos da curatela, faz-se necessário que a
dilação probatória seja ampla, acompanhada de equipe multiprofissional e de que o curatelado seja
ouvido, entrevistado. Portanto, em sede de cognição sumária, o instrumento hábil a proteção dos direitos
da Sra. Madalena seria a Tomada de Decisão apoiada, visto que a mesma se encontra em situação de
vulnerabilidade, mas preserva a condição de absolutamente capaz.

02 – Alisson Imóveis Ltda, renomada empresa no segmento imobiliário de Catalão/GO, celebrou contrato de
locação de um imóvel para fins residenciais com João Pedro de Jesus. Todavia, no referido contrato exigia-se que
que o locatário apresentasse um fiador para garantia de eventuais débitos. Cumprindo a exigência da Locadora,
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João Pedro apresentou como fiador o Sr. Moisés. Ambos os contratos são contratos de adesão e, ressalta-se que,
no contrato de fiança, a Locadora incluiu uma cláusula retirando do fiador a possibilidade de utilizar o benefício de
ordem em seu favor, no caso de eventual inadimplemento de João Pedro. Antes de assinar o contrato, no entanto,
o Sr. Moisés procura-lhe para um parecer sobre o contrato de fiança e o benefício de ordem. À luz da legislação
pertinente, você, na condição de advogado contrato, deverá, fundamentadamente, explicar-lhe quais são seus
direitos nesta situação concreta. (Valor: 1,0 ponto).

Sugestão de resposta: O aluno deverá aduzir que Moisés deverá ser informado que a cláusula imposta
pela imobiliária é nula, pois, em razão da função social interna dos contratos, conforme aduz o art. 424,
nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a
direito resultante da natureza do negócio.

03 – Sidneia contratou serviços de telefonia móvel com a empresa TIM TELEFONIA. No contrato que regia os
direitos e obrigações pactuados entre as partes, estabeleceu-se que o pagamento da fatura deveria ser realizado,
mensalmente, todo dia 10, sob pena de cobrança de encargos moratórios. Apesar do pactuado, durante os 04
anos de relação contratual, Sidneia sempre pagou a fatura dos serviços de telefonia com atraso superior a 15 dias
e o serviço sempre continuou vigente, sendo que nenhum encargo lhe foi cobrado. No entanto, certa feita, ao
atrasar o pagamento da fatura em 15 dias, Sidneia teve sua linha telefônica cortada e a TIM TELEFONIA solicitou
a resolução do contrato, alegando a previsão de inadimplemento. Além disso, a TIM TELEFONIA ajuizou ação
judicial para exigir de Sidneia o pagamento retroativo dos encargos moratórios referentes a todo o período
contratual. Você, como advogado de Sidneia, deverá defendê-la em sede de contestação. À luz do princípio da
boa-fé objetiva, fundamente sua defesa. (Valor:1,0 ponto).

Sugestão de resposta: A fim de defender Sidneia, o aluno deverá fazer menção ao conceito de boa-fé
objetiva, traduzindo-o como padrão de conduta de lealdade, probidade e honestidade entre as partes a ser
observado na relação contratual, a fim de se garantir a tutela da confiança. O aluno também deverá dizer
que, como decorrência da positivação deste princípio no CC/02, a boa-fé objetiva pode ser visualizada em
uma função de controle, a fim de evitar abuso de posições jurídicas por seus titulares. Desta forma, deverá
utilizar o conceito de SUPRESSIO (perda de um direito em razão da sua não prática por tempo reiterado) e
SURRECTIO (nascimento de um direito em razão da sua prática reiterada) para proteger Sidneia.

04 – Explique o que é o “dever de mitigar o próprio prejuízo” e o relacione com o princípio da boa-fé objetiva,
indicando qual qual dever anexo, lateral ou acessório de conduta é protegido por meio desta forma de controle da
boa-fé. (Valor :1,0 ponto).

Sugestão de resposta: O aluno deverá informar que o “dever de mitigar o próprio prejuízo” é instituto
decorrente da boa-fé objetiva, na sua função de controle, que se destina a evitar que o credor se beneficie
e lucre ao permanecer inerte diante do inadimplemento do devedor, aguardando o aumento dos encargos
moratórios para posterior cobrança. Tal dever relaciona-se com a boa-fé objetiva, pois é um padrão de

lealdade e honestidade de conduta que visa a garantir as legítimas expectativas criadas pelas partes, além
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de ser consectário do dever acessório e lateral de cooperação entre as partes.

05 - O princípio da autonomia privada substituiu o antigo dogma da autonomia da vontade, pois passou-se da
concepção estruturalista do direito e de seus institutos para uma concepção funcional. Sob a ótica dos contratos, a
autonomia privada pode ser visualizada no binômio liberdade de contratar x liberdade contratual. A liberdade de
contratar é praticamente ilimitada, comportando algumas exceções. Aponte quais são as exceções ao exercício da
plena liberdade de contratar. Com relação à liberdade contratual, aponte qual o princípio que a mesma está
condicionada e fundamente. (Valor: 1,0 ponto).

Sugestão de resposta: O aluno deverá informar que a liberdade de contratar está relacionada com a
possibilidade de livremente se escolher com quem contratar. Dito isso, deverá mencionar que as
concessionárias de água e energia não podem se utilizar dessa escolha, pois, por realizarem um contrato
existencial e de subsistência, não se podem negar a celebrar um contrato com um usuário. Ademais,
deverá ser mencionado que a Administração Pública também não pode escolher livremente com quem
contratar, dependendo de prévio processo licitatório, nos casos em que não há inexigibilidade ou
dispensa de licitação. Com relação à liberdade contratual, o aluno deverá mencionar o art. 421 do CC/02,
pois o objeto contratual deverá ser condicionado à função social dos contratos. Lembrar que embora o
art.421 fale em liberdade de contratar submetida à função social, o entendimento da doutrina, já pacificado
é de que é a liberdade contratual (objeto) que sofre restrições da função social, pois o contrato deve exalar
função perante o corpo social.

06 – Victor Henrique é garoto propaganda da Coca-Cola, tendo assinado contrato de exclusividade com a citada
empresa com vigência de 02 (dois) anos. Em razão do sucesso do garoto propaganda, a Pepsi convidou Victor
Henrique para atuar como propagandista da sua marca, induzindo o mesmo a romper o contrato com a CocaCola. Como a proposta da PEPSI era bem mais vantajosa, Victor migrou para a PEPSI, a qual arcou com o
pagamento da multa devida pela quebra contratual de Victor. Você, na condição de Advogado da Coca-Cola, qual
medida jurídica usaria em desfavor da PEPSI? Aponte a sua fundamentação. (Valor: 1,0 ponto).
Sugestão de reposta: O aluno deverá informar que a Coca-Cola poderá exigir-se a responsabilização civil
da PEPSI (art. 608 CC/02), utilizando-se o argumento da eficácia externa da função social dos contratos,
que prevê que um terceiro não pode induzir uma parte a inadimplir um contrato ou uma regra contratual.

