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INSTRUÇÕES PARA A PROVA 
 

01. Esse caderno conta com 50 (cinquenta) questões objetivas, todas inéditas e com cinco 
alternativas (a, b, c, d, e). 
 

02. Em todas as provas serão abordadas questões relativas às disciplinas de Direito Penal, 
Processo Penal, Execução penal, Criminologia, Criança e Adolescente, Consumidor, 
Constitucional, Direitos Humanos, Difusos e Coletivos, Administrativo, Empresarial, Direito 
Institucional da Defensoria Pública, Direito civil e Processo Civil; 
 

03. A prova deverá ser impressa e resolvida em até 2h (duas horas), devendo o(a) candidato(a) 
simular as circunstâncias de ambientação como se fosse uma prova real;  
 

04. É proibida qualquer tipo de consulta à legislação, doutrina ou jurisprudência por meios físicos, 
digitais ou de qualquer outra espécie, inclusive anotações pessoais; 
 

05. Essa prova acompanha um cartão de resposta para que o(a) candidato(a) anote as questões 
assinaladas como corretas; 
 

06. Após a realização da prova, o (a) candidato (a) deverá aguardar a divulgação do gabarito, que 
será publicado na área do aluno de acordo com a data prevista; 
 

07. Após conferir o gabarito e contabilizar o número de acertos (ex: 27 pontos, 30 pontos, 33 
pontos, etc.), poderá o (a) candidato(a) registrar sua nota no ranking na área do aluno 
referente à prova realizada, com o objetivo de saber sua classificação entre todos os demais 
alunos, podendo utilizar-se de codinomes, inclusive; 
 

08. Não é obrigatória a participação em ranking, embora essa ferramenta seja importante para 
um comparativo entre a comunidade de estudantes para Defensoria Pública; 
 

09. A realização da prova não acontecerá por intermédio de sistema online, mas apenas por meio 
deste material. Por isso, a prova pode ser realizada em qualquer data a partir da 
disponibilização, devendo o (a) aluno(a) lembrar apenas que o acesso ao curso tem a duração 
de 4 (quatro) meses a partir da compra; 
 

10. O (a) candidato(a), caso alimente sua nota ao ranking, deverá prezar pela veracidade das 
informações. A descoberta de inserção de notas falsas poderá importar em exclusão. 
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CRIMINOLOGIA 
 
Questão 01 
 
Sobre o nascimento da criminologia, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Entre o final do Império Romano e o início da Idade Média, a criminologia existia 
de uma forma inorgânica. 

b) Com Santo Agostinho, no século IV, procede-se a uma síntese maniqueísta, 
mesclando tais concepções com os conceitos da época. Nessa perspectiva, não 
havia lugares neutros. Ou se estava com Deus ou com o diabo. 

c) Cesare Lombroso, para a maioria dos autores, foi o fundador da criminologia 
moderna, com a edição da obra Homem Delinquente, em 1876. 

d) O pensamento dogmático da Escola Clássica só se configuraria no início da 
segunda metade do Século XIX, porquanto precedido pelo pensamento filosófico 
precursor de Beccaria, ao publicar a obra Dos Delitos e Das Penas, em 1764. 

e) A doutrina é uníssona de que Lombroso foi o primeiro autor a ser responsável 
pelo impulso nos estudos científicos do crime, do criminoso, do controle social do 
delito e da própria vítima. 

 
GAB: E 
 
Comentários: 
 
a) Entre o final do Império Romano e o início da Idade Média, a criminologia existia de 
uma forma inorgânica. 
 
Correta. Amigos e amigas, não se assustem com alternativas desse nível. Muitas vezes, 
inclusive, é possível acertar a questão apenas tendo uma noção da criminologia em geral, 
sem conhecer as obras citadas, por exemplo. 
 
Bem! Segundo Sérgio Salomão Shecaira (uma das referências no estudo da Criminologia 
para nossas provas), Zaffaroni pondera que entre o final do Império Romano e o início da 
Idade Média, a criminologia existia de uma forma inorgânica.  
 
Isso porque não havia um corpo doutrinário teórico. E já respondendo a alternativa “b”, 
foi com Santo Agostinho, no século IV, se procede a uma síntese maniqueísta, mesclando 
tais concepções com os conceitos da época. Nessa perspectiva, não havia lugares 
neutros. Ou se estava com Deus ou com o diabo (satã, em hebraico, significava inimigo), 
razão pela qual, já na época, nasce a dualidade entre amigo/inimigo. 
 
b) Com Santo Agostinho, no século IV, procede-se a uma síntese maniqueísta, mesclando 
tais concepções com os conceitos da época. Nessa perspectiva, não havia lugares 
neutros. Ou se estava com Deus ou com o diabo. 
 
Correta, como vimos acima. 
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c) Cesare Lombroso, para a maioria dos autores, foi o fundador da criminologia moderna, 
com a edição da obra Homem Delinquente, em 1876. 
 
Correta. Sérgio Salomão Shecaira aponta que “para gizar esse momento pré-científico, é 
necessário identificar o ponto em que a criminologia passa a ser conhecida com certa 
autonomia científica. Para a maioria dos autores, Cesare Lombroso foi o “fundador da 
criminologia moderna”, com a edição do livro “Homem Delinquente”, em 1876”. Assim, 
nossa alternativa está correta. 
 
d) O pensamento dogmático da Escola Clássica só se configuraria no início da segunda 
metade do Século XIX, porquanto precedido pelo pensamento filosófico precursor de 
Beccaria, ao publicar a obra Dos Delitos e Das Penas, em 1764. 
 
Correta. De fato, o pensamento dogmático da Escola Clássica só se configuraria no início 
da segunda metade do Século XIX, tendo sido precedido pelo pensamento filosófico 
precursor do famoso Marquês de Beccaria, com a obra “Dos Delitos e Das Penas”, em 
1764. 
 
Lembrando que para a Escola Clássica, o homem é um ser livre e racional e, por isso, a 
pena deve ter caráter retributivo. Relembremos, ainda, os princípios da Escola Clássica e 
os seus principais expoentes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
e) A doutrina é uníssona de que Lombroso foi o primeiro autor a ser responsável pelo 
impulso nos estudos científicos do crime, do criminoso, do controle social do delito e da 
própria vítima. 
 
Errada, e portanto, o nosso gabarito. Isso porque há autores que apontam que Lombroso, 
embora tenha sido o responsável pelo impulso nos estudos científicos do crime, do 
criminoso, do controle social do delito e da própria vítima, não foi o primeiro a fazer tal 
estudo de forma sistemática. Portanto, diferente do afirmado pela questão, a doutrina 
não é uníssona (pois há contrassenso). Por exemplo, o antropólogo Topinard, em 1879, 

Imagem extraída do Manual Esquemático de Criminologia de Nestor 
Sampaio Penteado 



 

 

7 

GAB. COMENTADO 

PROVA 01 

ESCOLA DE OBJETIVAS 

@CURSOEBLOGRDP 

CURSO RDP 

pela primeira vez empregou a palavra “criminologia”, e o próprio Garófalo, seguidor de 
Lombroso, que em 1885 utilizou o termo como título de uma obra científica. 
 
 
Questão 02 
 
Dois conceitos são básicos para compreensão da teoria ecológica aplicável ao seu efeito 
criminógeno, são eles: 
 

a) Desorganização social e panóptico 
b) Áreas de delinquência e microfísica do poder 
c) Áreas de delinquência e desorganização social 
d) População e desorganização social 
e) Cárcere e delinquência juvenil 
 

GAB:  C 
 
Comentários: 
 
A escola ecológica (Escola de Chicago) é uma forte candidata para nossas provas de 
Defensoria Pública. Na verdade, já apareceu em diversas provas, inclusive na prova oral 
da DPE-PE e em outras provas discursivas (segunda fase). 
 
Nesta Escola de Objetivas, partimos do pressuposto de que você já estudou as escolas 
criminológicas, razão pela qual não teceremos grandes aprofundamentos sobre a escola 
de Chicago em si, conteúdo esse detalhado no nosso curso para formação de base (Curso 
Intensivo Defensorias). 
 
Agora vamos lá! 
 
Segundo a doutrina (Sérgio Salomão Shecaira), são dois os conceitos básicos para 
compreensão da teoria ecológica aplicável ao seu efeito criminógeno. O primeiro é a 
definição de “desorganização social”, e o segundo é a identificação de “áreas de 
delinquência”, que obedecem a uma “gradiente tendency”. 
 
Para o autor: 
 

“A cidade moderna, em face de sua mobilidade ínsita, 
caracteriza-se pela ruptura dos mecanismos tradicionais de 
controle. Normalmente os processos de desorganização social 
estão em uma relação dialética de reciprocidade. A 
desorganização social, como preliminar à reorganização de 
posturas e condutas humanas, é uma experiência pela qual passa 
o recém-chegado à cidade com uma rejeição de hábito e 
concepções morais” 
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É importante lembrar que à época, a cidade de Chicago oferecia um expressivo exemplo 
de processo de desorganização social, tendo em vista o grande número de imigrantes 
estrangeiros e de migrantes do Sul dos Estados Unidos (sobretudo negros). 
 
Ademais, no que se refere à existência de áreas de delinquência, a doutrina estabelece 
que uma cidade se desenvolve, de acordo com a ideia dos principais autores da teoria 
ecológica, segundo círculos concêntricos (por meio de um conjunto de zonas ou anéis a 
partir de uma área central). 
 
No mais central desses anéis estava a zona comercial com seus grandes bancos, lojas, 
fábricas, etc. 
 
Na segunda zona, também chamada de zona de transição, situava-se exatamente a zona 
residencial (3º zona) e a anterior (1º zona), que concentra o comércio e a indústria.  
 
Shecaira aponta que como zona intersticial, está sujeita à invasão do crescimento da zona 
anterior, e por isso, é objeto de degradação constante, estando também sujeita a zona 
degradada pelo barulho, agitação, mau cheiro das indústrias, etc.  
 
Em resumo, saiba que são dois os conceitos básicos para compreensão da teoria 
ecológica aplicável ao seu efeito criminógeno. O primeiro é a definição de 
“desorganização social”, e o segundo é a identificação de “áreas de delinquência”. 
 
Questão 03 
 
São indicações estratégicas de política criminal segundo Alessandro Baratta, exceto: 
 
a) Não reduzir a política de transformação social à política penal 
b) Entender que o sistema penal é ontologicamente desigual, a seletividade faz parte da 
sua natureza 
c) Lutar pela abolição da pena privativa de liberdade 
d) Compreender que a economia pode ser tão importante quanto o direito penal 
e) Travar a batalha cultural e subjetiva contra a legitimação do direito desigual através 
das campanhas de lei e ordem 
 
GAB: D 
 
Segundo Alessandro Baratta1, temos algumas indicações estratégicas de política criminal, 
sendo elas: 
 

01. Não reduzir a política de transformação social à política penal 
02. Entender que o sistema penal é ontologicamente desigual, a 
seletividade faz parte da sua natureza 
03. Lutar pela abolição da pena privativa de liberdade 
04. travar a batalha cultural e subjetiva contra a legitimação do 
direito desigual através das campanhas de lei e ordem 

 
1 BARATTA, Alessandro. “Defesa dos Direitos Humanos e política criminal”. Rio de Janeiro, 1997)  
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A alternativa “D”, portanto, não tem nada a ver com uma das indicações estratégicas de 
política criminal segundo Baratta. 
 

DIREITO PENAL 
 
Questão 04 
 
João, pessoa absolutamente capaz, possui uma impressora comum em sua casa, usada 
diariamente para impressão de documentos. No dia 15 de abril de 2020, João decide 
imprimir uma nota de R$ 200 após assistir na televisão o anúncio de que uma nota com 
o referido valor seria lançada na semana seguinte pelo Banco Central. Percebendo que a 
qualidade da impressão feita em casa era excelente, no mesmo dia João decidiu “fazer 
um teste” e, de forma livre e consciente, usou a sua nota impressa em casa para pagar 
uma compra no mercado da sua rua. A atendente ficou surpresa ao ver a nota e acreditou 
que ela era verdadeira, pois tinha assistido na noite anterior notícias sobre o lançamento 
de uma nota com o valor em questão.  
 
Ocorre que no fim do dia, quando do fechamento do caixa, a gerência do mercado 
informou à funcionária que a nota era falsa, tendo sido João identificado pelo circuito 
interno de segurança do estabelecimento como sendo a pessoa que entregou a nota.  
 
João foi denunciado pelo crime do art.171 e do art.289, todos do Código Penal, em 
concurso material, no dia 30 de setembro de 2020.  
 
Com relação ao caso apresentado, assinale a alternativa correta: 
 
a) No presente caso João poderia ter sido enquadrado no crime do art. 171, Código Penal, 
pois o crime de moeda falsa (art.289, CP) não absorveu a conduta posterior de introdução 
da nota no comércio.  
b) No presente caso a imputação feita pelo Ministério Público está incorreta, pois o fato 
de a nota falsa ter sido impressa em casa, por meio de uma impressora comum, torna o 
crime de falsificação impossível, eis que para a contrafação é obrigatório que haja 
maquinário específico para tanto.  
c) O Direito Penal brasileiro apenas admite a figura do concurso material para crimes de 
mesma espécie, razão pela qual a imputação do Ministério Público foi incorreta nesse 
ponto. 
d) Quando João imprimiu a nota de R$ 200 e a usou no mercado não havia ocorrido ainda 
o lançamento oficial daquela, razão pela qual é indevida a imputação do crime de moeda 
falsa (Art. 289, CP). 
e) Todas as alternativas acima estão incorretas.  
 
GAB: D 
 
Comentários: 
 



 

 

10 

GAB. COMENTADO 

PROVA 01 

ESCOLA DE OBJETIVAS 

@CURSOEBLOGRDP 

CURSO RDP 

a) No presente caso João poderia ter sido enquadrado no crime do art. 171, Código Penal, 
pois o crime de moeda falsa (art.289, CP) não absorveu a conduta posterior de introdução 
da nota no comércio.  
 
Errada. Como João imprimiu a nota falsa, o fato de ele ter usado aquela para pagar a sua 
compra no mercado é mero post factum impunível, 
 
Nesse sentido o escólio do professor Rogério Sanches: 
 

O §1º traz figura equiparada ao caput ao prever a mesma 
pena para quem, por conta própria ou alheia, importar 
(trazer de fora do país), exportar (remeter para fora do 
país), adquirir (conseguir de forma onerosa ou gratuita), 
vender (transferir a título oneroso), trocar (entregar a 
alguém mediante o recebimento de outra coisa), ceder 
(transferir a título gratuito), emprestar (entregar a outrem 
para receber de volta posteriormente), guardar 
(preservar), introduzir em circulação (fazer com que a 
moeda circule como legítima) moeda falsa.  
Somente poderá ter sua conduta subsumida ao disposto 
neste parágrafo o agente que não concorreu, de qualquer 
modo, para a falsificação (do contrário, este 
comportamento caracteriza post factum impunível).2 
 

b) No presente caso a imputação feita pelo Ministério Público está incorreta, pois o fato 
de a nota falsa ter sido impressa em casa, por meio de uma impressora comum, torna o 
crime de falsificação impossível, eis que para a contrafação é obrigatório que haja 
maquinário específico para tanto.  
 
Errada. A jurisprudência atualmente refuta a tese de que a falsificação exige maquinário 
específico. Inclusive, para que um agente seja enquadrado no crime do art. 291, CP (que 
é a posse de petrechos para falsificação), não é necessário que o petrecho seja exclusivo 
para produção de moeda, podendo ser, por exemplo, uma impressora. Vale pena 
registrar os apontamentos do professor Márcio sobre o tema: 
 

(...) Para tipificar o crime do art. 291 do CP, basta que o 
agente detenha a posse de petrechos destinados à 
falsificação de moeda, sendo prescindível que o maquinário 
seja de uso exclusivo para esse fim. 
2. A expressão especialmente destinado não diz respeito a 
uma característica intrínseca ou inerente do objeto. Se 
assim fosse, só o maquinário exclusivamente voltado para 
a fabricação ou falsificação de moedas consubstanciaria o 
crime, o que implicaria a absoluta inviabilidade de sua 

 
2 CUNHA. Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – parte especial. Bahia: Editora Juspodivm, 11ª 
edição, 2019, p. 729/730. 
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consumação (crime impossível), pois nem mesmo o 
maquinário e insumos utilizados pela Casa de Moeda são 
direcionados exclusivamente para a fabricação de moeda. 
3. A dicção legal está relacionada ao uso que o agente 
pretende dar ao objeto, ou seja, a consumação depende da 
análise do elemento subjetivo do tipo (dolo), de modo que, 
se o agente detém a posse de impressora, ainda que 
manufaturada visando ao uso doméstico, mas com o 
propósito de a utilizar precipuamente para contrafação de 
moeda, incorre no referido crime. (REsp 1758958/SP, Rel. 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado 
em 11/09/2018, DJe 25/09/2018)3 
 

c) O Direito Penal brasileiro apenas admite a figura do concurso material para crimes de 
mesma espécie, razão pela qual a imputação do Ministério Público foi incorreta nesse 
ponto. 
 
Errada. A exigência de que os crimes sejam da mesma espécie é em relação ao crime 
continuado, nos termos do art. 71, CP: 
 

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, 
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e 
outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos 
como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um 
só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.         
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). 
 

d) Quando João imprimiu a nota de R$ 200 e a usou no mercado não havia ocorrido ainda 
o lançamento oficial daquela, razão pela qual é indevida a imputação do crime de moeda 
falsa (Art. 289, CP). 
 
Correta e, portanto, o nosso gabarito. Percebam que quando João imprimiu a nota e a 
usou no mercado a nota oficial sequer havia sido lançada. Dessa forma, se a nota não 
existe ainda (não foi impressa pelos meios oficiais e não foi colocada em circulação) não 
se caracteriza o crime do art. 289, CP. Isso não significa que a conduta de João será 
totalmente atípica, pois ele poderá ser enquadrado no crime de estelionato (atentando-
se para as alterações trazidas em relação ao crime pelo pacote anticrime – Lei 
13.964/2019). 
 
 

 
3 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Para tipificar o crime do art. 291 do CP, basta que o agente 
detenha a posse de petrechos destinados à falsificação de moeda, sendo prescindível que o maquinário 
seja de uso exclusivo para esse fim. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/84e2d85ac232c681a641da1ec6638
88c>. Acesso em: 30/09/2020 
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e) Todas as alternativas acima estão incorretas.  
 
Errada. A questão possui resposta correta, como vimos.  
 
Questão 05 
 
O crime de atentado violento ao pudor era previsto no artigo 214 do Código Penal, cujo 
preceito primário previa: Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 
praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal.  
Em 2009, a Lei 12.015/09 fez com que os elementos do antigo artigo 214, CP migrassem 
para o atual artigo 213, CP, sob a rubrica do crime “estupro”: Constranger alguém, 
mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que 
com ele se pratique outro ato libidinoso.  
 
Dessa forma, tanto doutrina quanto jurisprudência entenderam que não houve abolitio 
criminis do atentado violento ao pudor, ao contrário; tal conduta continuaria sendo 
punida, mas enquadrada em outro artigo. Trata-se da incidência do princípio: 
 
a) Da continuidade normativo-típica 
b) Da taxatividade  
c) Da retroatividade da novatio legis in mellius 
d) Da fragmentariedade 
e) Da novatio legis in pejus 
 
GAB: A 
 
Comentários: 
 
a) Da continuidade normativo-típica 
 
Correta e, portanto, o nosso gabarito. Veja, é exatamente isso que o princípio da 
continuidade normativo-típica ensina: quando os elementos de um tipo penal revogado 
migram para outro que já existe ou é criado, não há abolitio criminis pois a conduta 
continua vedada; o que acontece é que agora o enquadramento ocorrerá considerando 
a migração. Em síntese, é como se houvesse uma migração. 
 
Nas palavras do profesor Rogério Greco em seu Curso de Direito Penal4:  
 

(...) Pode ocorrer que determinado tipo penal incriminador 
seja expressamente revogado, mas seus elementos 
venham a migrar para outro tipo penal já existente, ou 
mesmo criado por nova lei. Nesses casos, embora 
aparentemente tenha havido a abolição da figura típica, 

 
4 GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 19ª edição, 
2017. p. 165.  
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temos aquilo que se denomina continuidade normativo-
típica.  
Não ocorrerá, portanto, a abolitio criminis, mas, sim, a 
permanência da conduta anteriormente incriminada, só 
que constando de outro tipo penal.  

b) Da taxatividade  
 
Errada. O princípio da taxatividade determina que as condutas trazidas em uma norma 
penal incriminadora devem ser taxativas, ou seja, explicitando de forma precisa a 
conduta que será sancionada caso praticada. Crimes que preveem condutas 
demasiadamente genéricas são, pelo menos em tese, inconstitucionais, por violarem o 
princípio da taxatividade e, consequentemente, a legalidade (art.5º, XXXIX, CRFB). No 
entanto, não se relaciona com o conteúdo da questão. 
  
c) Da retroatividade da novatio legis in mellius 
 
Errada. A retroatividade da novatio legis in mellius dispõe que advindo uma lei penal mais 
favorável ao agente, será ela a aplicável ao caso a partir do momento de sua vigência. 
Nesse sentido é o parágrafo único do art.2º, CP: a lei posterior, que de qualquer modo 
favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença 
condenatória transitada em julgado.  
 
Ademais, conforme doutrina, a novatio legis in Melius será sempre retroativa, sendo 
aplicada aos fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, ainda que tenham sido 
decididos por sentença condenatória já transitada em julgado.5  
 
No entanto, não se relaciona com o conteúdo da questão.  
 
d) Da fragmentariedade 
 
Errada. O princípio da fragmentariedade dispõe que o Direito Penal possui natureza 
fragmentária, ou seja, somente se ocupa dos bens jurídicos mais relevantes da sociedade. 
Não serão todos os bens jurídicos que terão a tutela penal, mas apenas aqueles os quais 
sejam imprescindíveis para a vida em sociedade (como a vida, a integridade física, a 
dignidade sexual, o respeito aos mortos, dentre outros).  
 
No entanto, não se relaciona com o conteúdo da questão.  
 
e) Da irretroatividade da novatio legis in pejus 
 
Errada. A irretroatividade da novatio legis in pejus dispõe que advindo lei penal que seja 
mais gravosa ao agente ela não retroagirá (regra do Direito Penal, que é a 
irretroatividade). Nos termos do art. 5º, XL, CRFB:  a lei penal não retroagirá, salvo para 
beneficiar o réu.  

 
5 GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 19ª edição, 
2017. p. 160. 
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No entanto, não se relaciona com o conteúdo da questão.  
 
Por fim, atentem-se para o fato de que parte da doutrina (por todos, Assis Toledo), 
entende que a irretroatividade da novatio legis in pejus não se aplica para às medidas de 
segurança. Segundo essa corrente, pelo fato de a medida de segurança ter um suposto 
caráter curativo e a inimputabilidade remeter-se à questão de periculosidade (enquanto 
no crime se avalia a culpabilidade), não haveria impedimento para que uma norma sobre 
medida de segurança, ainda que mais gravosa, retroagisse.  
 
Questão 06 
 
O trio de amigos Anastácio, Tício e Brutus, todos plenamente capazes e com igualdade 
de desígnios, decidiu iniciar um grupo privado na chamada deep web para que seus 
futuros membros pudessem realizar a troca, disponibilização, distribuição, divulgação e 
obtenção de fotografias e vídeos contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças 
e adolescentes. A participação no grupo era extremamente restrita, em que pese fosse 
possível qualquer pessoa, em qualquer local do mundo, solicitar ingresso a um dos três 
amigos.  
 
Uma vez feita a solicitação pelo interessado, o trio de amigos informava por mensagem 
que como condição para ingresso no grupo era necessário o envio de pelo menos um 
vídeo com o conteúdo supramencionado. Ressalta-se que essa condição apenas era 
informada ao interessado quando o pedido de ingresso era analisado pelos moderadores.  
Após 6 meses de funcionamento do grupo, Felipe, plenamente capaz e de forma livre e 
consciente, solicitou ingresso, sem fazer qualquer menção ao envio de material ilícito por 
ele aos moderadores, pois não sabia da existência dessa condição para que sua 
solicitação fosse aceita. Contudo, antes de que o pedido de ingresso fosse analisado pelo 
trio de amigos moderadores e a condição de ingresso fosse informada a Felipe, a Polícia 
Civil de vários estados, em operação conjunta, conseguiu desativar a rede.  
 
Findo o inquérito policial sobre os fatos, Felipe foi denunciado pelo crime do art.241-A, 
ECA (Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por 
qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, 
vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente) e pelo crime do art. 241-B, ECA (Adquirir, possuir ou armazenar, 
por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de 
sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente) em concurso material, 
na forma consumada.  
 
Considerando apenas os dados expostos no enunciado e o fato de que Felipe já possuía 
pequena quantidade de material relacionado aos ilícitos em comento, fruto de crimes 
anteriores, uma possível tese defensiva seria: 
 
a) A incidência de crime impossível ao caso, tendo em vista que a entrada de Felipe no 
grupo não poderia ocorrer pois a rede foi desativada pela Polícia Civil antes de que o 
pedido de ingresso fosse analisado. 
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b) O afastamento das imputações por ausência de tipicidade, tendo em vista que a mera 
solicitação de ingresso no grupo, sem acesso prévio ao conteúdo daquele, obsta a 
configuração dos delitos, já que “solicitar” não é núcleo dos tipos penais contidos na 
denúncia.  
 
c) O afastamento da imputação dos crimes na forma consumada, tendo em vista que, 
não obstante ter ciência da finalidade do conteúdo do grupo privado, Felipe não fez o 
envio de vídeo aos moderadores e, tampouco, teve acesso ao conteúdo da rede.  
 
d) Apenas a incidência do privilégio previsto no art. 241-B, §1º-A, ECA (A pena é diminuída 
de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o material a que se refere o caput 
deste artigo). 
 
e) A impossibilidade de ser processado como autor dos delitos, tendo em vista que não 
era moderador do grupo privado.  
 
GAB: C 
 
Comentários: 
 
a) A incidência de crime impossível ao caso, tendo em vista que a entrada de Felipe no 
grupo não poderia ocorrer pois a rede foi desativada pela Polícia Civil antes de que o 
pedido de ingresso fosse analisado. 
 
Errada. O crime impossível está previsto no Código Penal no art. 17: não se pune a 
tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do 
objeto, é impossível consumar-se o crime.  
 
Atentem-se para o fato de que o crime impossível também pode aparecer em provas com 
outros nomes, como quase-crime ou tentativa inidônea.  
 
De todo modo, apenas pode-se alegar crime impossível quando o meio for 
absolutamente ineficaz ou o objeto for absolutamente impróprio. Conforme doutrina6:  
 

(...) A teoria adotada pelo direito pátrio é a teoria objetiva 
temperada ou moderada, onde exige que o meio 
empregado pelo agente e o objeto sobre o qual recai a 
conduta seja absolutamente inidôneos para produzir a 
finalidade e o resultado buscado. 
O instituto ao que se denomina crime impossível ou quase-
crime apresenta-se em três espécies: 

 
6 JÚNIOR. Joaquim Leitão. O que é crime impossível, e qual teoria o Brasil adota? Disponível em < 
https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/121458/o-que-e-crime-impossivel-e-qual-teoria-o-brasil-adota-
joaquim-leitao-
junior#:~:text=A%20teoria%20adotada%20pelo%20direito,finalidade%20e%20o%20resultado%20buscad
o.>, acesso em 30/09/2020.  
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a) delito impossível por ineficácia absoluta do meio; 
b) delito impossível por impropriedade absoluta do objeto 
material; 
c) crime impossível por obra de agente provocador. 

 
No presente caso, não havia a presença dos elementos caracterizadores do crime 
impossível; o objeto (fotografias e vídeos) era idôneo para caracterizar o delito e Felipe 
não entrou no grupo por circunstâncias alheias a sua vontade (a desarticulação feita pela 
polícia), de maneira que o meio para prática do crime (acesso ao grupo) era apto a gerar 
o resultado. 
 
b) O afastamento das imputações por ausência de tipicidade, tendo em vista que a mera 
solicitação de ingresso no grupo, sem acesso prévio ao conteúdo daquele, obsta a 
configuração dos delitos, já que “solicitar” não é núcleo dos tipos penais contidos na 
denúncia.  
 
Errada. De fato, não se encontra no rol de núcleos dos delitos imputados o verbo 
“solicitar”. No entanto, há conduta criminosa por parte de Felipe, tendo em vista que a 
solicitação para entrar no grupo fazia parte do iter criminis para o acesso ao material 
criminoso, configurando-se a tentativa de realizar, pelo menos, os núcleos trocar, 
disponibilizar e obter.  
 
c) O afastamento da imputação dos crimes na forma consumada, tendo em vista que, 
não obstante ter ciência da finalidade do conteúdo do grupo privado, Felipe não fez o 
envio de vídeo aos moderadores e, tampouco, teve acesso ao conteúdo da rede.  
 
Correta e, portanto, o nosso gabarito. Felipe solicitou o ingresso na rede de forma livre e 
consciente sabendo qual era o conteúdo do grupo. Como havia a intenção de acesso ao 
material e o pedido de ingresso era etapa necessária para isso, pode-se concluir que o 
iter criminis da conduta foi iniciado. Contudo, a desativação da rede pela polícia foi um 
fato alheio à vontade de Felipe, de maneira que isso impediu a concretização do crime.  
Como Felipe não fez envio de material ilícito aos moderadores e não teve acesso ao 
material do grupo privado, é inadequado a denúncia imputar os crimes na modalidade 
consumada. 
 
d) Apenas a incidência do privilégio previsto no art. 241-B, §1º-A, ECA (A pena é diminuída 
de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o material a que se refere o caput 
deste artigo). 
 
Errada. No presente caso, independentemente de eventuais discussões acerca da 
possibilidade ou não de ser considerado o material obtido anteriormente por outras 
condutas ilícitas, fato é que Felipe enquadra-se no requisito pequena quantidade do 
dispositivo. Porém, essa não é a única alegação possível pela defesa (vide alternativa “c”). 
 
e) a impossibilidade de ser processado como autor dos delitos, tendo em vista que não 
era moderador do grupo privado.  
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Errada. O fato de não ser moderador do grupo apenas faz com que a culpabilidade de 
Felipe no caso seja menor do que a atribuível aos três amigos. Contudo, esse fato não é 
apto a afastar a imputação, haja vista que uma vez praticado o núcleo do tipo penal (ou 
iniciado o iter criminis para tanto), o agente é punível por sua conduta.  
 
Questão 07 
Assinale a alternativa que não traz uma causa supralegal de exclusão de culpabilidade: 
 
a) Consentimento do ofendido 
b) Desobediência civil  
c) Conflito de deveres 
d) Legítima defesa provocada 
e) Estado de necessidade exculpante  
 
GAB: A 
 
Comentários: 
 
a) Consentimento do ofendido 
Errada e, portanto, o nosso gabarito. O consentimento do ofendido não é causa 
supralegal de exclusão de culpabilidade, mas sim da ilicitude. Entretanto, no que tange o 
consentimento do ofendido, atentem-se à seguinte ressalva7: 
 

O consentimento do ofendido é normalmente tratado 
como causa supralegal de exclusão da ilicitude. No entanto, 
para que o consentimento tenha essa natureza é 
necessário que o dissentimento não integre o tipo penal, 
pois, do contrário, a exclusão recai na tipicidade. Dessa 
forma, o consentimento do ofendido na violação de 
domicílio torna atípico – não lícito – o fato, pois o tipo do 
art. 150 do CP estabelece expressamente a entrada ou 
permanência em casa alheia ou suas dependências contra 
a vontade expressa ou tácita de quem de direito. 

b) Desobediência civil  
Correta. A desobediência civil trabalha com a ideia de que o ordenamento jurídico, em 
que pese muitas vezes formalmente válido, é injusto. Diante de tal quadro, seria lícito à 
população demonstrar sua insatisfação diante do status quo, almejando uma mudança 
de paradigma. Conforme doutrina8: 
 

Nesse diapasão, Riski (2000) afirma que nem sempre a 
ordem jurídica é justa, muitas vezes, apesar de o Estado agir 

 
7 Disponível em < https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2018/04/13/certo-ou-errado-
o-consentimento-ofendido-pode-conduzir-exclusao-da-tipicidade/>, acesso em 30/09/20.  

8 MAUTONE, Débora Cunha. A inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de 
exclusão da culpabilidade. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 19, n. 4019, 3 jul. 2014. 
Disponível em: https://jus.com.br/artigos/29960. Acesso em: 30 set. 2020. 
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em consonância com a legalidade, não o faz de maneira 
legítima, de acordo com a concordância popular. 
Neste quadro, surge a questão da desobediência civil, que 
se constitui em ações ou demonstrações públicas que 
objetivam mostrar publicamente a injustiça da lei, 
induzindo o legislador a alterá-la, realizadas em prol do 
bem comum, inclusive em defesa de direitos humanos 
fundamentais. 
 
Riski (2000) aponta alguns exemplos de desobediência civil, 
como o caso acontecido antes da guerra Civil nos Estados 
Unidos na América, no qual havia uma lei federal, a Lei do 
Escravo Fugitivo, que tipificava como crime a conduta de 
ajudar os escravos foragidos, sendo que, várias pessoas, 
por questões morais e de consciência, prestavam auxílio a 
esses escravos, cometendo desobediência civil. Outra 
situação exemplificativa era a dos escravos que, apesar de 
proibidos, visitavam locais públicos com o objetivo de 
alterar a política racial vigente. 

c) Conflito de deveres 
 
Correta. O conflito de deveres trata de situações que, considerando o caso concreto, não 
era possível exigir que o agente atuasse conforme o ordenamento jurídico. O conflito 
reside na questão: agir conforme as leis ou agir de forma menos danosa? São situações 
limítrofes, tais como os exemplos abaixo9: 
 

A doutrina alemã aponta diversos exemplos interessantes 
do conflito de deveres, referidos entre nós por Santos 
(2005) e Dotti (2002). O primeiro caso é o da comunidade 
do perigo, no qual durante o regime nazista, médicos 
alemães receberam ordem de exterminar todos os doentes 
mentais. Apesar de discordarem do estabelecido, esses 
profissionais sacrificaram, seletivamente, alguns desses 
enfermos, para evitar que fossem substituídos por médicos 
seguidores do regime, os quais certamente matariam todos 
os doentes mentais. Nesta hipótese, verifica-se a escolha 
do mal do menor: os médicos escolheram matar alguns 
doentes para evitar que todos fossem exterminados. 
Considerando-se que qualquer pessoa, que discordasse das 
ordens do regime, assim teria agido, os médicos não foram 
punidos em razão da inexigibilidade de conduta diversa. 

 
9 MAUTONE, Débora Cunha. A inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de 
exclusão da culpabilidade. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 19, n. 4019, 3 jul. 2014. 
Disponível em: https://jus.com.br/artigos/29960. Acesso em: 30 set. 2020. 
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Outro exemplo interessante é o do funcionário de empresa 
ferroviária que, verificando iminente colisão de trem de 
passageiros com trem de carga desgovernado, desvia este 
último provocando a morte de alguns trabalhadores. 
A doutrina também se refere ao caso do médico que 
substitui pacientes com menores chances de sobrevivência 
por outro com maiores chances em aparelho de respiração 
artificial. 
Todas essas situações elucidam a situação de exculpação 
do conflito de deveres, pois em todas elas não se poderia 
exigir do autor que agisse de outro modo, diante de um 
iminente mal maior. 
 

d) Legítima defesa provocada 
 
Correta. Na legítima defesa “tradicional”, o agente usando moderadamente dos meios 
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu – legítima defesa 
própria - ou de outrem – legítima defesa em favor de terceiro (art.25, CP). No entanto, 
em relação a esse instituto, prevalece que se o agente provoca a ação de outrem, o 
provocador não está amparado pela possibilidade de agir em legítima defesa (justamente 
por ter sido ele quem causou a situação).  
 
No entanto, a tese acima tem sido questionada, de maneira que mesmo nos casos em 
que o agente provoca a situação, a depender das circunstâncias concretas seria possível 
suscitar a legítima defesa provocada10: 
 

este entendimento vem sendo questionado pela doutrina, 
em razão da possibilidade de desvio da ação de defesa 
provocada. Caso o provocador possa desviar a ação de 
defesa do agredido, não há exculpação; se isto for 
impossível, o provocador não será punido por sua reação, 
pela inexigibilidade de conduta diversa diante da agressão 
do provocado. 
Segundo os ensinamentos de Santos (2005, p. 262): 
[...] se o provocador pode desviar a ação de defesa do 
agredido (por exemplo, fugindo do local), não há 
exculpação; se o provocador não pode desviar a ação de 
defesa provocada, então seria possível admitir a 
exculpação do agressor por ações inevitáveis de defesa, 
porque o Estado não pode exigir de ninguém a renúncia ao 
direito de viver, nem criar situações sem saída, em que as 
alternativas são ou deixar-se matar ou sofrer pena rigorosa. 

 
10 MAUTONE, Débora Cunha. A inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de 
exclusão da culpabilidade. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 19, n. 4019, 3 jul. 2014. 
Disponível em: https://jus.com.br/artigos/29960. Acesso em: 30 set. 2020. 
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e) Estado de necessidade exculpante  
Correta. O estado de necessidade se caracteriza quando uma pessoa pratica o fato para 
salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo 
evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-
se (art. 24, CP).  
 
Em relação ao instituto, o Brasil adotou a chamada teoria unitária objetiva, de maneira 
que se exclui a ilicitude da conduta quando o agente sacrifica um bem de menor valor em 
prol de outro de maior valor.  
 
Dessa forma, nos casos em que o agente sacrifica bem de valor igual ou superior àquele 
tutelado, não haveria possibilidade de exclusão da ilicitude. Entretanto, parte da doutrina 
prega que nessas situações poderia haver a exclusão da culpabilidade, dado o fato de que 
o Brasil na verdade teria adotado a chamada teoria diferenciadora objetiva 
(diferenciadora por justamente diferenciar o estado de necessidade justificante – art.24, 
CP, do estado de necessidade exculpante – exclusão da culpabilidade). Em que pese 
prevalecer que a teoria adotada pelo Código Penal é a unitária objetiva, a teoria 
diferenciadora é um interessante ponto de defesa a ser suscitado em provas discursivas 
e orais. 
 
Questão 08 
 
Kátia, pessoa plenamente capaz e de forma livre e consciente, vende drogas em um 
conhecido ponto de tráfico na região da Maré, no estado do Rio de Janeiro. No dia 25 de 
maio de 2020 Kátia foi presa em flagrante durante uma operação policial e 
posteriormente denunciada pela prática do crime do art. 33 da Lei de Drogas (importar, 
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, 
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar). 
 
Durante a instrução processual, comprovou-se a autoria e materialidade da conduta, 
além da ausência de excludentes de ilicitude e a presença dos elementos de 
culpabilidade. Ademais, Kátia possui maus antecedentes comprovados 
documentalmente nos autos. Por fim, informa-se que durante seu interrogatório Kátia 
admitiu que portava drogas consigo, mas apenas para uso próprio, além de ter dado 
informações voluntariamente acerca de outros traficantes da região, facilitando a 
identificação de tais pessoas pelos órgãos de investigação.  
 
Você foi designado(a) para ser o(a) membro da Defensoria para realizar as alegações 
finais de Kátia. Considerando apenas o que foi informado no enunciado, a legislação 
aplicável e a jurisprudência majoritária, a tese defensiva possível, dentre as abaixo, é: 
 
a) Incidência do §4º do art.33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). 
b) Incidência de atenuante pela confissão espontânea. 
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c) Desclassificação do crime para o art.37 da Lei de Drogas (Colaborar, como informante, 
com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes 
previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei) tendo em vista que Kátia “apenas” 
vendia a droga, sem participar do processo de fabricação do entorpecente.  
d) Apenas a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei de Drogas (Quem adquirir, 
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas 
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será 
submetido às seguintes penas), tendo em vista a sua confissão espontânea nesse sentido.  
e) A incidência do redutor de um terço a dois terços, dada a sua colaboração na 
identificação de outros traficantes.  
 
GAB: E 
 
Comentários: 
 
a) incidência do §4º do art.33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). 
Errada. Inicialmente, saibam que a figura do tráfico privilegiado se encontra no art.33, 
§4º da Lei de Drogas:  
 

Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as 
penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, 
vedada a conversão em penas restritivas de direitos , desde 
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se 
dedique às atividades criminosas nem integre organização 
criminosa.     

 
Kátia possui maus antecedentes, de maneira que não é possível fazer jus, em tese, ao 
direito previsto na lei, haja vista que os requisitos para tanto são cumulativos.  
 
b) incidência de atenuante pela confissão espontânea. 
 
Errada. A confissão espontânea é uma atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. No 
entanto, Kátia afirmou que possuía a droga para uso próprio, o que, conforme o STJ, 
descaracteriza a confissão. Nesse sentido é o enunciado de Súmula 630 da Corte: A 
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de 
entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera 
admissão da posse ou propriedade para uso próprio.  
 
c) desclassificação do crime para o art.37 da Lei de Drogas (Colaborar, como informante, 
com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes 
previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei) tendo em vista que Kátia “apenas” 
vendia a droga, sem participar do processo de fabricação do entorpecente.  
 
Errada. Não é possível que haja a desclassificação da conduta para esse crime, tendo em 
vista que “vender” é um dos núcleos do crime de tráfico de drogas. Assim, por ter 
praticado o verbo do tipo penal, Kátia é considerada autora e não é possível a 
desclassificação para o art. 37. 
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d) apenas a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei de Drogas (Quem adquirir, 
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas 
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será 
submetido às seguintes penas), tendo em vista a sua confissão espontânea nesse sentido.  
 
Errada. Em tese seria possível suscitar a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, 
haja vista a confissão de Kátia e a possibilidade de utilização de outros elementos dos 
autos para o convencimento do juiz. Contudo, o vocábulo “apenas” torna a alternativa 
incorreta, pois como Kátia colaborou informando elementos da identidade de outros 
traficantes, é salutar que o(a) membro da Defensoria pugne também pela incidência da 
causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas. 
 
e) a incidência do redutor de um terço a dois terços, dada a sua colaboração na 
identificação de outros traficantes.  
 
Correta e, portanto, o nosso gabarito, tendo em vista o que consta no art. 41 da Lei de 
Drogas:  

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar 
voluntariamente com a investigação policial e o processo 
criminal na identificação dos demais co-autores ou 
partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do 
produto do crime, no caso de condenação, terá pena 
reduzida de um terço a dois terços. 
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PROCESSO PENAL 
Questão 09 

Acerca dos sistemas processuais penais, a maioria dos doutrinadores defende que eles 
podem ser classificados basicamente em três: sistema inquisitório; sistema acusatório; e 
sistema misto. Sobre os sistemas e suas características principais, é correto afirmar que: 

a) O Sistema Inquisitório é marcado pela distribuição da gestão das provas entre as 
partes; na supervalorização da confissão como prova máxima do crime; e na utilização de 
um procedimento escrito em detrimento da oralidade. 

b) O Sistema Acusatório é caracterizado pela separação das funções de acusar, julgar e 
defender; no respeito às garantias do contraditório e da paridade de armas; e na adoção 
do princípio da verdade real. 

c) O Sistema Misto, também conhecido como Napoleônico ou Francês, é o sistema 
adotado no Brasil segundo o entendimento majoritário, onde pode se identificar 
claramente a fase policial com natureza inquisitória e a fase judicial com natureza 
acusatória. 

d) O Brasil adota um Sistema Acusatório Mitigado ou Flexível, porque, apesar de respeitar 
a separação entre as funções de acusar, julgar e defender, distribui a gestão das provas 
entre a acusação e a defesa, vedando a possibilidade de produção probatória pelo órgão 
julgador. 

e) O artigo 156 do Código de Processo Penal, que autoriza a produção de provas de ofício 
pelo órgão julgador, deixa claro que o processo penal brasileiro ainda possui marcas do 
Sistema Inquisitório. 

GAB: E. 

Comentários: 

a) O Sistema Inquisitório é marcado pela distribuição da gestão das provas entre as 
partes; na supervalorização da confissão como prova máxima do crime; e na utilização 
de um procedimento escrito em detrimento da oralidade. 

Errada: o erro da alternativa reside na primeira parte, quando se diz que uma das 
características do sistema inquisitório seria a distribuição da gestão probatória entre as 
partes. Com efeito, a principal característica desse sistema é a concentração da produção 
probatória nas mãos de uma única figura: o inquisidor. Esse sujeito concentra as funções 
de acusar e julgar, de modo que não há divisão da gestão da prova. As outras afirmativas 
estão corretas, pois, de fato, o sistema inquisitório considera a confissão a “rainha das 
provas”, bem como prioriza o procedimento escrito, em detrimento do procedimento 
oral. 

b) O Sistema Acusatório é caracterizado pela separação das funções de acusar, julgar e 
defender; no respeito às garantias do contraditório e da paridade de armas; e na adoção 
do princípio da verdade real. 

Errada: o único erro da assertiva se encontra na terceira característica declinada. Isso 
porque o princípio da verdade real é característica marcante do sistema inquisitório. De 
acordo com esse princípio, o processo deve buscar descrever e reescrever com perfeição 
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o fato criminoso, autorizando ao inquisidor a perseguição implacável da verdade dos 
fatos, mesmo que para isso tenha que recorrer às provas ilícitas, como a confissão 
mediante tortura, ou procurar provas fora do processo. Não obstante ainda tenhamos 
muitos juízes com essa mentalidade, o princípio adotado atualmente é o da verdade 
processual. 

c) O Sistema Misto, também conhecido como Napoleônico ou Francês, é o sistema 
adotado no Brasil segundo o entendimento majoritário, onde pode se identificar 
claramente a fase policial com natureza inquisitória e a fase judicial com natureza 
acusatória. 

Errada: O sistema misto, de fato, recebe esse nome, porque mescla claramente as 
características principais dos sistemas inquisitório e acusatório. Nesse tipo de sistema, o 
procedimento seria dividido em duas fases, sendo a primeira tipicamente inquisitória e a 
segunda com matiz acusatória. Apesar de uma minoria doutrinária defender que o Brasil 
adota o sistema misto, sob o fundamento de que o inquérito policial representaria uma 
primeira fase inquisitória, ao passo que o processo judicial representaria a fase 
acusatória, prevalece amplamente e mansamente que o inquérito não pode ser 
considerada uma primeira fase do processo, porque sequer é processo, senão mero 
procedimento administrativo inteiramente dispensável. Na verdade, prevalece que o 
Brasil adota o sistema acusatório flexível ou mitigado (e bote mitigado nisso, 
infelizmente). 

Não é demais lembrar que o art. 3º-A do CPP, cuja redação fora dada pelo Pacote 
Anticrime assim estabelece: 

Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a 
iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da 
atuação probatória do órgão de acusação.     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

Lembrando, contudo, que o art. 3º-A encontra suspenso pela decisão do Ministro Fux em 
razão da medida cautelar na ADI 6.298-DF.11 

d) O Brasil adota um Sistema Acusatório Mitigado ou Flexível, porque, apesar de respeitar 
a separação entre as funções de acusar, julgar e defender, distribui a gestão das provas 
entre a acusação e a defesa, vedando a possibilidade de produção probatória pelo órgão 
julgador. 

Errada: o erro da alternativa reside em afirmar que o sistema processual penal brasileiro 
veda a iniciativa probatória pelo órgão julgador. Com efeito, é justamente por admitir 
essa aberração jurídica (artigo 156 do CPP) que o sistema brasileiro é Acusatório 
Mitigado. Portanto, é verdade que o sistema brasileiro respeita a separação das funções 
de acusar, julgar e defender, porém é falso que veda a gestão probatória pelo órgão 
julgador (antes fosse; só nos resta a esperança longínqua de que os Tribunais Superiores 
revoguem tacitamente o artigo 156 do CPP, em decorrência do artigo 3º-A, acrescentado 
pela Lei Anticrime, mas as perspectivas não são boas...). 

 
11 Decisão na íntegra: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6298.pdf. Acesso em 
10 de outubro de 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6298.pdf
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e) O artigo 156 do Código de Processo Penal, que autoriza a produção de provas de ofício 
pelo órgão julgador, deixa claro que o processo penal brasileiro ainda possui marcas do 
Sistema Inquisitório. 

Correta: finalmente, temos a alternativa acurada, que deveria ter sido assinalada. Como 
já explicamos na assertiva anterior, o artigo 156 do Código de Processo Penal autoriza ao 
juízo que produza provas, de ofício, mesmo antes de iniciada a ação penal, quando as 
provas forem consideradas urgentes e relevantes (a título de prova antecipada), e 
também durante a instrução, antes de proferir sua sentença, a fim de dirimir dúvida. 
Percebam o anacronismo da previsão legal. Como pode o juiz produzir provas quando 
está com dúvidas? Não deveria absolver de pronto, em respeito ao in dubio pro reo? Só 
nos resta uma resposta lógica: o juízo produz prova, não quando tem dúvidas, mas 
quando não possui provas suficientes para condenar o acusado. Caso contrário, 
simplesmente, absolveria o denunciado em respeito ao princípio da presunção de 
inocência. Pois bem, a assertiva está correta, pois essa previsão constitui evidente ranço 
do sistema inquisitório, ainda presente em nosso processo penal. 

Questão 10 

O Código de Processo Penal Brasileiro data de 1941, razão pela qual sequer consegue 
esconder sua matiz fascista e autoritária. Após diversas reformas operadas ao longo dos 
anos, o que temos hoje é uma verdadeira colcha de retalhos, que busca se aproximar do 
sistema acusatório, mas ainda tem muitas características tipicamente inquisitórias. 
Diante disso, o Processo Penal deve ser interpretado e atualizado sob o viés da Carta 
Magna, onde estão previstas diversas garantias processuais do acusado. Acerca dos 
princípios processuais penais, podemos afirmar que: 

a) O princípio do Devido Processo Legal apresenta duas dimensões – a dimensão 
processual ou procedimental, que exprime basicamente o princípio da razoabilidade; e a 
dimensão substantiva, pela qual o processo deve se desenvolver conforme a lei, 
respeitando as garantias do devido processo legal. 

b) O Princípio da Proporcionalidade pode ser abordado sob dois vieses: a proibição do 
excesso e a proteção insuficiente. Este último viés deixa claro por que o artigo 33, §4º, 
da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inconstitucional. 

c) O Princípio da paridade de armas serve de embasamento para a reformulação e 
remodelação das posições das partes nas audiências e, sobremaneira, no Plenário do Júri, 
a fim de evitar sugestões imagéticas de preferência da tese acusatória em detrimento da 
tese defensiva, na perspectiva dos jurados. 

d) O princípio do contraditório é garantia exclusiva da defesa, que assegura ao acusado o 
direito de ser informado do andamento processual, de participar ativamente dos atos 
processuais e de influenciar no convencimento do julgador de sua causa. 

e) A ampla defesa confunde-se com a plenitude de defesa, porquanto o acusado sempre 
pode alegar tudo aquilo que entender útil à sua causa. 

GAB: C. 

Comentários: 

a) O princípio do Devido Processo Legal apresenta duas dimensões – a dimensão 
processual ou procedimental, que exprime basicamente o princípio da razoabilidade; e a 
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dimensão substantiva, pela qual o processo deve se desenvolver conforme a lei, 
respeitando as garantias do devido processo legal. 

Errada: o único erro da alternativa é a troca do significado das duas dimensões. A 
dimensão processual ou procedimental, como o nome já indica, representa justamente 
o dever de respeito a todas as garantias e direitos processuais do acusado, tanto aqueles 
previstos em lei, como aqueles decorrentes da Constituição Federal e das Convenções 
Internacionais de Direitos Humanos. Por sua vez, a dimensão substancial (também como 
o nome pode indicar) representa a proporcionalidade e razoabilidade que deve ser 
observada na produção legislativa, especialmente. Em outros termos, o legislador deve 
produzir regras justas. Da mesma forma, o juízo deve observar a razoabilidade diante do 
caso concreto. 

b) O Princípio da Proporcionalidade pode ser abordado sob dois vieses: a proibição do 
excesso e a proteção insuficiente. Este último viés deixa claro por que o artigo 33, §4º, 
da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inconstitucional. 

Errada: de fato, o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade apresenta dois vieses. 
A proibição do excesso é a vedação da adoção de medidas muito severas, inaptas a atingir 
o fim legal (adequação), por demais gravosa em relação às outras medidas cabíveis 
(necessidade) e que imprimam um ônus muito elevado em relação ao benefício dela 
advindo (proporcionalidade em sentido estrito. Por sua vez, a proteção insuficiente seria 
o outro lado da moeda, ou seja, o tratamento demasiadamente leve diante do caso 
concreto. É verdade que vozes isoladas na doutrina defendem que o tráfico privilegiado 
(art. 33, §4º, da Lei de Drogas) representaria um exemplo de proteção insuficiente, sob a 
escusa de que a pena ficaria muito baixa (aquém de dois anos, a depender do caso). 
Contudo, prevalece com folgas que essa previsão é constitucional e proporcional, diante 
da pequenez da ofensa ao bem jurídico. 

c) O Princípio da paridade de armas serve de embasamento para a reformulação e 
remodelação das posições das partes nas audiências e, sobremaneira, no Plenário do Júri, 
a fim de evitar sugestões imagéticas de preferência da tese acusatória em detrimento da 
tese defensiva, na perspectiva dos jurados. 

Correta: o princípio da paridade de armas determina um tratamento igualitário às partes, 
de modo que os iguais devem ser tratados igualmente, e os desiguais devem ser tratados 
de forma desigual, na medida de sua desigualdade (igualdade material). Esse princípio é 
característica marcante do sistema acusatório. Pois bem, a paridade de armas tem 
relevância notável na questão do posicionamento geográfico das partes nas audiências 
e, sobretudo, no Plenário do Júri. Como sabemos, o representante do Ministério Público 
tem a prerrogativa de se sentar ao lado do magistrado. Esse posicionamento visa indicar 
que o MP não é parte, senão fiscal da ordem jurídica. Contudo, no processo penal, 
indubitavelmente, o MP é parte (e não me venha com o papo de parte “imparcial”, 
porque isso é uma contradição ambulante). Por isso, defende-se que sua posição ao lado 
do juiz nesses casos representa uma violação ao princípio da paridade de armas. No 
Plenário do Júri, essa questão ganha significância ainda maior, porque os jurados são 
leigos, de modo que ao detectarem a figura acusatória sentando-se ao lado do 
magistrado, natural e automaticamente atribuem a essa figura uma credibilidade maior 
que a dada à defesa. Em decorrência disso, em provas de Defensoria Pública, defenda a 
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violação da paridade de armas desse “layout”, e a necessidade de remodelação das 
posições, colocando acusação e defesa no mesmo plano. 

d) O princípio do contraditório é garantia exclusiva da defesa, que assegura ao acusado 
o direito de ser informado do andamento processual, de participar ativamente dos atos 
processuais e de influenciar no convencimento do julgador de sua causa. 

Errada: De fato, o princípio do contraditório engloba basicamente três direitos – 
informação, participação e influência no convencimento do órgão julgador. Contudo, não 
olvide que o contraditório é garantia de ambas as partes do processo penal – acusação e 
defesa. Por isso, o representante do Ministério Público e o querelante também possuem 
o direito de serem informados, de participarem e de influenciarem o julgador. Há que se 
ter muito cuidado com a vinculação do princípio do contraditório e o princípio da ampla 
defesa. Sem dúvidas, o princípio do contraditório serve de base ao princípio da ampla 
defesa e este pressupõe a existência daquele. Contudo, apesar de não gozar da garantia 
da ampla defesa, a acusação conta com a garantia do contraditório. 

e) A ampla defesa confunde-se com a plenitude de defesa, porquanto o acusado sempre 
pode alegar tudo aquilo que entender útil à sua causa. 
Errada: a plenitude de defesa é típica do procedimento do Júri, representando um 
conceito mais amplo que o de ampla defesa. Isso porque o exercício da ampla defesa está 
adstrito aos argumentos jurídicos, ao passo que a plenitude de defesa autoriza a 
utilização não só de argumentos técnicos, mas também de natureza sentimental, social 
e até mesmo de política criminal. Com efeito, no Plenário do Júri, a defesa pode alegar 
argumentos extrajurídicos, como a clemência. Já no exercício da ampla defesa nos 
demais procedimentos, a defesa deve se ater a argumentos jurídicos, pois somente estes 
podem influenciar no convencimento do órgão julgador. 

Questão 11 

Modernamente, entende-se cada vez mais o Inquérito Policial como um procedimento 
multifuncional. Além da função investigativa já tão difundida, é inegável que o inquérito 
policial possui uma função preservadora dos direitos do investigado, pois pode evitar a 
persecução penal de pessoas visivelmente inocentes. Destarte, sua importância é tão 
significativa. Nesse sentido, assinale a alternativa correta: 

a) O inquérito policial possui natureza de procedimento administrativo, razão pela 
qual eventuais irregularidades operadas durante a fase investigativa jamais 
contaminarão o processo judicial superveniente. 

b) Os elementos de informação, diferentemente das provas judiciais, são produzidos 
de forma inquisitória, ou seja, sem observar o contraditório e a ampla defesa. 
Além disso, não exigem participação e tampouco autorização judicial para sua 
concretização, salvo quando se mostrar necessário vulnerar algum direito 
fundamental do investigado. 

c) Somente autoridade policial pode presidir investigação criminal, conforme 
estabelece a Lei n. 12.830/2013. 

d) Após a edição e vigência da Lei n. 13.245/2016 passou a ser obrigatória a prévia 
intimação da defesa técnica do investigado para ciência e eventual 
comparecimento à tomada de depoimentos orais durante a fase policial. 

e) Considerando que os crimes eleitorais são de interesse da União, sua investigação 
sempre será levada a cabo pela Polícia Federal. 
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GAB: B. 

Comentários: 

a) O inquérito policial possui natureza de procedimento administrativo, razão pela qual 
eventuais irregularidades operadas durante a fase investigativa jamais contaminarão o 
processo judicial superveniente. 

Errada: muito cuidado com termos como sempre, sem exceção, nunca e jamais. Essa 
assertiva reforça esse cuidado. Com efeito, eventuais irregularidades operadas no 
inquérito policial, EM REGRA, não contaminam o processo judicial superveniente, em 
razão de sua natureza de procedimento administrativo. Assim entendeu o STF no RHC 
131.450. No entanto, não se pode olvidar da hipótese em que a irregularidade 
perpetrada durante o Inquérito Policial contamina as provas produzidas durante o 
processo penal. Nesse caso, pela aplicação teoria da ilicitude por derivação, a prova 
judicial produzida no decorrer do processo será nula também. Portanto, essa é a exceção 
à não contaminação do processo judicial pelas irregularidades ocorridas durante o 
Inquérito Policial. 

b) Os elementos de informação, diferentemente das provas judiciais, são produzidos de 
forma inquisitória, ou seja, sem observar o contraditório e a ampla defesa. Além disso, 
não exigem participação e tampouco autorização judicial para sua concretização, salvo 
quando se mostrar necessário vulnerar algum direito fundamental do investigado. 

Correta: De fato, durante o inquérito policial, os elementos de informação são produzidos 
e colhidos sem respeito ao contraditório e à ampla defesa, pois se trata de procedimento 
eminentemente inquisitório. Isso não significa que não haja exercício algum de defesa 
por parte do investigado, pois ainda é possível requerer à autoridade policial a produção 
de elementos de informação em seu favor ou mesmo impetrar Habeas Corpus em casos 
de constrangimento ilegal. Inobstante, fato é que nas situações em que o elemento de 
informação só pode ser produzido mediante vulneração de algum direito fundamental 
do investigado, a participação e autorização judicial se mostrar indispensáveis. Basta 
lembrarmos do clássico exemplo da interceptação telefônica. Como sabemos, a 
autoridade policial não pode determinar a realização de interceptação telefônica, pois tal 
operação vulnera flagrantemente o direito fundamental à privacidade do investigado. Por 
essa razão, não resta alternativa à autoridade policial senão representar ao juízo para 
realização desse procedimento. Só então, com a devida autorização judicial (e 
manifestação favorável do Ministério Público, segundo parte da doutrina) seria 
admissível a realização da interceptação. 

c) Somente autoridade policial pode presidir investigação criminal, conforme estabelece 
a Lei n. 12.830/2013. 

Errada: essa é uma afirmação clássica, como pode se ver da análise de várias provas de 
concursos públicos. No entanto, encontra-se incorreta, porque não é apenas a 
autoridade policial que pode presidir investigação criminal. Com efeito, o Supremo 
Tribunal Federal já decidiu e pacificou que o Ministério Público também tem atribuição 
para investigar criminalmente, desde que observe os direitos fundamentais do suspeito, 
as garantias da defesa e a cláusula de reserva de Plenário. O que a Lei n. 12.830/2013 
estabelece é que somente a autoridade policial pode presidir inquérito policial, então 
cuidado para não se confundir na hora da prova: 
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Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações 
penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza 
jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. 

§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, 
cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito 
policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como 
objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da 
autoria das infrações penais. 

d) Após a edição e vigência da Lei n. 13.245/2016 passou a ser obrigatória a prévia 
intimação da defesa técnica do investigado para ciência e eventual comparecimento à 
tomada de depoimentos orais durante a fase policial. 

Errada: a assertiva possibilita a discussão sobre recente entendimento do STF veiculado 
no Informativo nº 933. É verdade que a Lei n. 13.245/2016 implicou numa grande 
valorização das prerrogativas da defesa técnica durante a investigação policial, 
sacramentando o direito de a defesa técnica se fazer presente e apresentar 
questionamentos e razões. Contudo, não se pode confundir o direito de comparecimento 
do defensor com o dever de intimação por parte da autoridade policial. Como já 
dissemos, o inquérito policial ainda é entendido como um procedimento meramente 
informativo e administrativo, regido pelo princípio inquisitório. Dessa forma, o direito de 
comparecimento do defensor não implica na necessidade de a autoridade policial 
informar previamente o defensor(a) do calendário de depoimentos orais e tampouco 
implica no dever de intimar o defensor da data e horário dos depoimentos. 

e) Considerando que os crimes eleitorais são de interesse da União, sua investigação 
sempre será levada a cabo pela Polícia Federal. 

Errada: pessoal, como vimos, quando a assertiva diz que sempre ou que nunca, a regra é 
sempre desconfiar e nunca marcar de primeira. Pois bem, aqui não fugimos à regra. Sei 
que normalmente o estudo para as provas de Defensoria Pública não envolve o Direito 
Eleitoral e nem os crimes eleitorais, porém essa alternativa está intimamente ligada ao 
tema do Inquérito Policial no que toca à atribuição para investigar – ponto presente em 
todos os editais. Pois bem, em regra, os crimes eleitorais realmente serão investigados 
pela Polícia Federal, dado o interesse federal na questão. Porém, o erro da questão é 
desconsiderar a hipótese em que não há posto da Polícia Federal na comarca onde foram 
perpetrados os crimes eleitorais. Nesse caso, conforme decidiu o TSE no HC 439, a 
investigação criminal pode ser levada a cabo pela Polícia Civil. 

Questão 12 

A respeito do tema arquivamento do Inquérito Policial, assinale a alternativa incorreta: 

a) O magistrado pode determinar o arquivamento do inquérito policial de ofício em 
casos excepcionais. 

b) A decisão de arquivamento sempre faz coisa julgada. 
c) A decisão de arquivamento fundada na ausência de justa causa para a ação penal 

faz coisa julgada material. 
d) A decisão de arquivamento fundada em causa excludente de ilicitude faz coisa 

julgada formal, de acordo com os Tribunais Superiores. 
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e) O arquivamento implícito, também chamado de indireto, é aceito pela 
jurisprudência pátria em nome da celeridade e da eficiência. 

 

ANULADA, tendo em vista que era para marcar a CORRETA e não a INCORRETA. Assim, 
decidimos anular a questão e atribuir pontos a todos. 

GAB: B. 

Comentários: 

a) O magistrado pode determinar o arquivamento do inquérito policial de ofício em casos 
excepcionais. 

Errada: O arquivamento, em qualquer das versões do artigo 28 do Código de Processo 
Penal (pré ou pós-pacote anticrime), sempre parte da promoção do arquivamento, 
jamais podendo ser efetuado de ofício pelo magistrado. Mesmo em se tratando de 
Ministro do STF, em caso de prerrogativa de foro, ele não pode arquivar de ofício. É certo 
que o Min. Dias Toffoli certa vez determinou de ofício o arquivamento de investigação 
policial. Porém, essa decisão foi desafiada por agravo regimental, e o colegiado decidiu 
que não era caso de arquivamento, porque o magistrado não pode fazê-lo de ofício. 
Nesse caso, o colegiado enunciou que o correto era determinar o trancamento do 
Inquérito Policial, já que este sim pode ser determinado de ofício pelo juízo, ao contrário 
do arquivamento. 

b) A decisão de arquivamento sempre faz coisa julgada. 

Correta: A decisão de arquivamento sempre faz coisa julgada, mas devemos analisar se é 
caso de coisa julgada formal ou material. Com efeito, a decisão sempre fará coisa julgada 
formal, ou seja, naquele processo, não mais se pode desafiar a referida denúncia. Por 
outro lado, ainda é possível discutir novamente a matéria em novo processo, caso sejam 
encontradas novas provas ou sanados os vícios antes presentes. Portanto, basicamente, 
a coisa julgada está ligada à imutabilidade de determinada decisão. Desse modo, a coisa 
julgada formal estampa imutabilidade da decisão dentro do mesmo procedimento, ao 
passo que a coisa julgada material retrata a imutabilidade da decisão dentro e fora desse 
procedimento. 

c) A decisão de arquivamento fundada na ausência de justa causa para a ação penal faz 
coisa julgada material. 

Errada: nesse caso, a decisão de arquivamento fundada em ausência de justa causa faz 
coisa julgada apenas formal, ou seja, aquele fato ainda poderá dar ensejo a uma nova 
investigação policial e a eventual processo criminal, caso surjam novas provas 
contundentes da materialidade ou indícios da autoria. É isso que podemos aprender do 
artigo 18 do Código de Processo Penal e da Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal: 

Art. 18.  Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela 
autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a 
autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de 
outras provas tiver notícia. 
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Súmula 524 do STF: Arquivado o inquérito policial, por despacho 
do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação 
penal ser iniciada, sem novas provas. 

d) A decisão de arquivamento fundada em causa excludente de ilicitude faz coisa julgada 
formal, de acordo com os Tribunais Superiores. 

Errada: na verdade, o efeito da decisão de arquivamento fundada em causa excludente 
de ilicitude é motivo de enorme divergência entre o Superior Tribunal de Justiça e o 
Supremo Tribunal Federal. Logo, o erro da assertiva está em afirmar que ambos 
entendem no mesmo sentido – a decisão faria coisa julgada formal. Ao revés, o STJ 
entende que a decisão de arquivamento com base em excludente de ilicitude faz coisa 
julgada material, porque há análise do mérito da questão para se chegar a essa conclusão. 
Por outro lado, o STF tem entendido com regularidade que essa decisão de arquivamento 
faria apenas coisa julgada formal, como podemos ver no Informativo 858. 

O entendimento do STF foi formado e construído inicialmente a partir de um caso de 
homicídio perpetrado por Delegado de Polícia contra um possível criminoso, no Espírito 
Santo. Nesse caso, houve arquivamento do Inquérito Policial. De acordo com o Ministério 
Público, a atuação da autoridade policial teria ocorrido em evidente exercício regular de 
um direito, o que foi chancelado pelo juízo. Em tese, como houve exercício regular de 
direito – causa excludente de ilicitude -, a decisão faria coisa julgada material. Porém, 
posterirormente, investigações constataram que o referido Delegado de Polícia fazia 
parte de grupo de extermínio e que havia executado o acusado (queima de arquivo). 
Diante disso, o caso foi reaberto mesmo após a decisão de arquivamento. Isso motivou o 
inconformismo da defesa, que alegou ter formado coisa julgada material a decisão que 
arquivou o caso com base no exercício regular de um direito. Por outro lado, o STF decidiu 
que o arquivamento por causa excludente da ilicitude não fazia coisa julgada material e, 
desde então, a Corte Suprema tem mantido esse entendimento. 

e) O arquivamento implícito, também chamado de indireto, é aceito pela jurisprudência 
pátria em nome da celeridade e da eficiência. 

Errada: essa assertiva se encontra duplamente errada. O primeiro erro é confundir o 
arquivamento implícito com o arquivamento indireto. O arquivamento implícito ocorre 
quando o MP oferece denúncia, mas insere apenas parte dos fatos investigados e/ou 
denuncia apenas parte dos investigados, sem se manifestar expressamente acerca dos 
demais fatos e investigados. Por sua vez, o arquivamento indireto é compreendido na 
situação em que o MP se nega a propor denúncia por entender que o juízo a que ele está 
vinculado é incompetente para apreciar a referida denúncia. Perceba, portanto, que não 
se trata da mesma forma de arquivamento. 

O segundo erro é que nenhuma das modalidades é admitida pela jurisprudência, ou seja, 
o representante do parquet não pode simplesmente deixar de denunciar um dos autores 
do fato ou calar em relação a um crime, sem nenhuma razão para tanto, porque não há 
autorização legal para tanto. Da mesma forma, o acusador não pode deixar de denunciar 
por entender que o juízo é incompetente. Nesse caso, o Ministério Público deve informar 
ao juízo que não oferecerá denúncia junto a esse juízo, porque entende sê-lo 
incompetente. Caso o juízo discorde do MP, ou seja, se o juízo se entende competente 
para o caso, ele pode remeter os autos ao Procurador Geral, na forma do artigo 28 do 
CPP. Esse é o entendimento do STF. 
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Questão 13 

O acordo de não persecução penal (ANPP) é uma novidade legislativa trazida pela Lei n. 
13.964/2019 (Pacote Anticrime), que acrescentou o artigo 28-A ao Código de Processo 
Penal, tomando por base a Resolução n. 181/2017 do CNMP. Com base no tema, é 
correto afirmar que: 

a) O Acordo de Não Persecução Penal é alternativa válida ao pedido de arquivamento da 
investigação preliminar, combinando o interesse do acusado e o interesse da sociedade. 

b) A confissão formal e circunstancial devidamente filmada é requisito para conclusão do 
acordo de não persecução penal. 

c) É incabível a propositura de acordo de não persecução se o investigado for reincidente 
ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada 
ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 

d) O acordo de não persecução penal será submetido à homologação judicial, podendo 
o juízo alterar as condições estipuladas no acordo, caso as entenda inadequadas, 
insuficientes ou abusivas, em decisão devidamente fundamentada. 

e) A fiscalização do cumprimento das condições estipuladas no acordo de não persecução 
penal fica a cargo do juízo que o homologou. 

GAB: C. 

Comentários: 

a) O pressuposto primário para proposição do Acordo de Não Persecução Penal é que 
não se trate de caso de arquivamento da investigação preliminar. 

Errada: muito cuidado com isso, o artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal é 
cristalino ao estabelecer que, “NÃO SENDO CASO DE ARQUIVAMENTO”... Portanto, 
inicialmente, o representante do Ministério Público deve analisar se a investigação 
preliminar atende a todos os requisitos mínimos para instauração da ação penal (justa 
causa, demais condições da ação, tipicidade, licitude, culpabilidade e etc.). Caso um 
desses requisitos não esteja presente e não possa ser sanado através da realização de 
diligências, o representante do parquet deve promover o arquivamento da investigação, 
e não propor o acordo de não persecução penal. 

Em outras palavras, o pressuposto negativo primário para a propositura do ANPP é 
justamente não se tratar de caso de arquivamento da investigação. 

b) A confissão formal e circunstancial devidamente filmada é requisito para conclusão do 
acordo de não persecução penal. 

Errada: NÃO é necessária a filmagem da confissão. De fato, a Resolução n. 181/2017 do 
CNMP previa a necessidade de que a confissão fosse filmada. Porém, a lei não trouxe essa 
exigência, de modo que, em tese, não há obrigatoriedade de gravação. 

De qualquer forma, a principal discussão é se a confissão realizada em sede de ANPP 
pode ser utilizada em juízo. Uma primeira corrente sustenta que a confissão até pode ser 
utilizada em juízo, mas vai valer como uma investigação realizada na investigação, de 



 

 

33 

GAB. COMENTADO 

PROVA 01 

ESCOLA DE OBJETIVAS 

@CURSOEBLOGRDP 

CURSO RDP 

sorte que pode ser retificada em juízo. Já uma segunda corrente mais vinculada ao MP 
sustenta que a confissão no âmbito do ANPP, como este é homologado judicialmente, 
teria o mesmo valor probatório de uma confissão judicial. Em provas para Defensoria 
Pública, obviamente, devemos defender a primeira corrente, mas sempre lembrando de 
mencionar a divergência. 

c) É incabível a propositura de acordo de não persecução se o investigado for reincidente 
ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada 
ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 

Correta: o §2º do art. 28-A traz as hipóteses que não comportam a propositura do acordo 
de não persecução penal. Dentre elas, o inciso II deixa claro que não cabe o ANPP caso o 
investigado seja reincidente ou “criminoso habitual ou profissional”, salvo se as infrações 
forem insignificantes. Como podemos ver, o dispositivo legal é marcado por atecnias 
evidentes. Com efeito, se a infração penal for insignificante, na verdade, nem crime 
haveria, porque o fato seria materialmente atípico. Por consequência, seria caso de 
arquivamento das investigações criminais, e não de propositura do ANPP (lembrar dos 
comentários à assertiva “a”). Além disso, não se sabe o que é conduta criminal habitual, 
reiterada ou profissional, de modo que isso ficará a cargo da doutrina e da jurisprudência. 
De qualquer forma, nesse primeiro momento, muito provavelmente, as provas se aterão 
aos dispositivo legais trazidos pelo Pacote Anticrime, mesmo que marcados por atecnias. 
Posteriormente, nas provas discursivas e oral, você deve criticar de forma veemente 
todas as imprecisões legais que, sem dúvidas, violam o princípio da legalidade. 

d) O acordo de não persecução penal será submetido à homologação judicial, podendo 
o juízo alterar as condições estipuladas no acordo, caso as entenda inadequadas, 
insuficientes ou abusivas, em decisão devidamente fundamentada. 

Errada: Com efeito, mesmo depois de firmado, o acordo deve ser submetido à 
homologação em audiência judicial, na qual a autoridade judiciária deve analisar a 
voluntariedade e legalidade do acordo, ouvindo o investigado e sua defesa. Contudo, se 
o juízo entender que o ANPP é insuficiente, abusivo ou inadequado, ele devolve os autos 
ao MP, e não os altera de ofício. 

Vale registrar que essa previsão é muito criticada no que toca à devolução do acordo em 
caso insuficiência das condições estipuladas, por violar o sistema acusatório. Ora, o titular 
da ação penal é o MP e ele está entendendo que as condições são suficientes. Como é 
que o juízo vai indicar que o ANPP não é suficiente, em comportamento claramente 
punitivo, outorgando o papel da acusação? Assim, mais uma vez, em provas objetivas 
devemos nos “conformar” com a previsão legal, por mais esdruxula que seja, mas 
devemos compensar a raiva e o inconformismo nas provas discursivas e orais. 

e) A fiscalização do cumprimento das condições estipuladas no acordo de não persecução 
penal fica a cargo do juízo que o homologou. 

Errada: de acordo com o artigo 28-A, §6º, do Código de Processo Penal, uma vez 
homologado o acordo, o juízo deve devolver os autos ao MP para que dê início à sua 
execução perante o juízo de execução penal. De se notar que a doutrina vem tecendo 
muitas críticas à previsão legal de que a fiscalização do cumprimento do ANPP ficaria a 
cargo do juízo de execução penal. Isso porque as condições estipuladas no acordo não se 
confundem com pena, de modo que não seria de competência do juízo da execução 
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penal fiscalizar essas condições. Tanto é assim que a Resolução do CNMP não fazia 
semelhante previsão. 

 
 

EXECUÇÃO PENAL 
Questão 14 
 

No que tange as funções da pena, assinale a alternativa correta: 
 
a) No Brasil é possível notar um movimento crescente no sentido de que a finalidade 
retributiva da pena é a mais importante. Nesse sentido, as penas de multa são um 
exemplo de saciedade à sede punitiva da população, tendo em vista que mesmo as 
sanções substitutas ao cárcere são tidas como suficientes.  
b) Em relação ao estudo dos delitos e das penas, Cesare Beccaria foi, e permanece sendo, 
de grande importância para a história. Conforme sua ótica, a proporcionalidade entre 
crimes e penas é uma ideia que não haveria de ser aplicada, tendo em vista a necessidade 
de manutenção do status quo da época.  
c) O Código Penal brasileiro adotou a chamada teoria relativa da pena, que se baseia no 
critério da prevenção geral e especial.  
d) Segundo Platão, em síntese, a primeira prisão servia para guardar as pessoas, 
prevenindo outros delitos. A segunda seria para criminosos recuperáveis, apenas com 
função corretiva. A terceira prisão seria aquela com função punitiva e isolaria o agente 
do resto da sociedade.  
e) A teoria relativa da pena, em relação à prevenção especial, trata de fazer com que a 
pena aplicada ao criminoso seja ponto de reflexão pela sociedade.  
 
GAB: D 
 
Comentários: 
 
a) No Brasil é possível notar um movimento crescente no sentido de que a finalidade 
retributiva da pena é a mais importante. Nesse sentido, as penas de multa são um 
exemplo de saciedade à sede punitiva da população, tendo em vista que mesmo as 
sanções substitutas ao cárcere são tidas como suficientes.  
 
Errada. De fato, cada vez mais cresce o movimento que acredita que a prisão é a melhor 
forma de lidar com a questão criminal. No entanto, as penas de multa não são vistas 
como suficientes, sendo o cárcere a medida, segundo essa concepção, algo indispensável 
à sanção penal. Nos termos da doutrina12: 
 

Na reprovação, segundo a teoria absoluta, reside o 
caráter retributivo da pena. (...) A sociedade, de 

 
12  GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 19ª edição, 
2017. p. 587.  
 



 

 

35 

GAB. COMENTADO 

PROVA 01 

ESCOLA DE OBJETIVAS 

@CURSOEBLOGRDP 

CURSO RDP 

maneira geral, contenta-se com esta finalidade, 
porque tende a se satisfazer com essa espécie de 
“pagamento” ou compensação feita pelo 
condenado, desde que, obviamente, a pena seja 
privativa de liberdade. Se ao condenado for aplicada 
uma pena restritiva de direitos ou mesmo a de 
multa, a sensação, para a sociedade, é de 
impunidade, pois o homem, infelizmente, ainda se 
regozija com o sofrimento causado pelo 
aprisionamento do infrator.  

 
b) Em relação ao estudo dos delitos e das penas, Cesare Beccaria foi, e permanece sendo, 
de grande importância para a história. Conforme sua ótica, a proporcionalidade entre 
crimes e penas é uma ideia que não haveria de ser aplicada, tendo em vista a necessidade 
de manutenção do status quo da época.  
 
Errada. Ao contrário; em sua obra “Dos delitos e das penas” Beccaria destina um espaço 
específico para falar acerca da proporcionalidade necessária entre o crime a pena 
imposta. Segundo ele13: 
 

(...) Dada a necessidade de unir a sociedade, dadas 
as convenções que se opõem ao interesse privado, 
encontramos uma escala de desordens, das quais o 
maior grau consiste naquelas que destroem 
imediatamente a sociedade e o menor, na mínima 
injustiça possível feita a um membro dessa 
sociedade. Entre esses extremos, encontrar-se-ão 
todas as ações contrárias ao bem público, que são 
chamadas de crimes, e que descem, em graus 
infinitamente pequenos, da mais grave à menos 
grave. Se fosse possível aplicar um cálculo 
matemático à obscura e infinita combinação de 
ações humanas, haveria uma escala 
correspondente de penas, da maior para a menor; 
mas, não sendo possível, basta ao legislador sábio 
indicar os pontos principais, sem perturbar a ordem, 
não decretando a delitos de primeiro grau penas de 
último.   
 

c) O Código Penal brasileiro adotou a chamada teoria relativa da pena, que se baseia no 
critério da prevenção geral e especial.  
 
Errada. O Código Penal, em seu art. 59, adotou a teoria mista ou unificadora da pena. 
Isso porque o dispositivo trata da necessidade de que a pena seja necessária e suficiente 

 
13  BECCARIA. Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de Neury Carvalho Lima. São Paulo: Hunter 
Books, 2012. Pag. 23/24.  
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para a reprovação (teoria absoluta) e prevenção (teoria relativa) do crime. Dispõe o 
artigo: 

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos 
antecedentes, à conduta social, à personalidade do 
agente, aos motivos, às circunstâncias e 
conseqüências do crime, bem como ao 
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme 
seja necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime. 
 

Doutrina14 também faz a seguinte ressalva: 
 

A Lei 11.343/06, fugindo à regra do art. 59 do 
Código Penal, vale-se da palavra prevenção quando 
diz respeito a fatos que envolvam o usuário ou 
dependente de drogas; ao contrário, usa o termo 
repressão sempre que diz respeito a 
comportamentos que importem no 
reconhecimento do tráfico de drogas. Com isso, fica 
a dúvida: quando estivermos diante de usuários ou 
dependentes de drogas, não se poderá falar em 
repressão (teoria absoluta), ou, em sentido 
contrário, quando estivermos diante de situações 
que importem tráfico de drogas, não se cogitará de 
aplicar a pena visando a suas funções preventivas 
(teoria relativa)? Na verdade, embora o legislador 
tenha fugido, mais uma vez, à técnica exigida, 
entendemos que o art. 59 do Código Penal terá 
plena aplicação, adotando-se, pois, em ambos os 
casos, vale dizer, consumo e tráfico de drogas, a 
teoria mista, devendo a pena a ser aplicada cumprir 
as funções de reprovação e prevenção do crime.  
 

d) Segundo Platão, em síntese, a primeira prisão servia para guardar as pessoas, 
prevenindo outros delitos. A segunda seria para criminosos recuperáveis, apenas com 
função corretiva. A terceira prisão seria aquela com função punitiva e isolaria o agente 
do resto da sociedade.  
 
Correta e, portanto, o nosso gabarito. Nos termos da doutrina15 acerca do tema “origem 
da prisão”: 
 

 
14  GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 19ª edição, 
2017. p. 589.  
15  CHIAVERINI. Tatiana. Origem da pena de prisão. Tese de Mestrado em Filosofia do Direito, 
PUC/SP. São Paulo: 2009, pag. 5. Disponível em < 
http://www.observatoriodeseguranca.org/files/Origem%20da%20pena%20de%20pris%C3%A3o.pdf>, 
acesso em 07/10/2020.  
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Segundo Platão, a primeira prisão servia para 
guardar as pessoas, prevenindo outros delitos. A 
segunda seria para aqueles criminosos recuperáveis 
e não teria função punitiva, mas corretiva. A prisão 
punitiva ficaria no local mais distante e seria 
destinada aos agentes dos crimes mais graves e 
incorrigíveis. Nessa terceira prisão existiria um total 
isolamento do criminoso com o resto da sociedade, 
que não terminaria nem com a morte, pois seus 
restos seriam jogados, sem sepultura, fora das 
fronteiras do país.  
 

e) A teoria relativa da pena, em relação à prevenção especial, trata de fazer com que a 
pena aplicada ao criminoso seja ponto de reflexão pela sociedade.  
 
Errada. A teoria relativa da pena, que trata da prevenção, se subdivide em: prevenção 
geral e prevenção especial. Tanto a geral quanto a especial se subdividem em positiva e 
negativa. No entanto, o conceito trazido pela questão está relacionado à prevenção geral 
negativa. 
 
Segundo GRECO16: 

A prevenção geral pode ser estudada sob dois 
aspectos. Pela prevenção geral negativa, conhecida 
também pela expressão prevenção por intimidação, 
a pena aplicada ao autor da infração penal tende a 
refletir na sociedade, evitando-se, assim, que as 
demais pessoas, que se encontram com os olhos 
voltados na condenação de um de seus pares, 
reflitam antes de praticar qualquer infração penal. 
(...) existe, outrossim, outra vertente a prevenção 
geral tida como positiva. Paulo de Souza Queiroz 
preleciona que, “para os defensores da prevenção 
integradora ou positiva, a pena presta-se não à 
prevenção negativa dos delitos, demovendo 
aqueles que já tenham incorrido na prática do 
delito; seu propósito vai além disso: infundir, na 
consciência geral, a necessidade de respeito a 
determinados valores, exercitando a fidelidade ao 
direito; promovendo, em última análise, a 
integração social.” 
 

Questão 15 

 
16  GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 19ª edição, 
2017. p. 587/588. 
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Com relação aos sistemas penitenciários e a evolução do instituto do cárcere ao longo da 
história, assinale a alternativa correta: 
 
a) No sistema pensilvânico, ou de Filadélfia, havia um sistema progressivo de 
cumprimento de pena que possuía 3 estágios: isolamento total, trabalho em comum e, 
como última etapa, o livramento condicional.  
b) No sistema inglês o preso era recolhido à sua cela e isolado dos demais. Não podia 
trabalhar e, tampouco, receber visitas. A maior parte das críticas adveio justamente por 
conta de o regime ser extremamente severo.  
c) O sistema auburniano permitia o trabalho dos presos, inicialmente dentro das próprias 
celas e, depois, em grupos. Esse sistema foi também denominado como silente system, 
pois o silêncio absoluto era imposto aos presos. 
d) O sistema irlandês é a reprodução fiel do sistema inglês, tendo em vista que o sistema 
da Inglaterra era, à época, tido como o melhor dentre os existentes.  
e) Nenhuma das alternativas anteriores.  
 
GAB: C 
 
Comentários: 
 
a) No sistema pensilvânico, ou de Filadélfia, havia um sistema progressivo de 
cumprimento de pena que possuía 3 estágios: isolamento total, trabalho em comum e, 
como última etapa, o livramento condicional.  
 
Errada. Na verdade o sistema progressivo é referente ao sistema inglês. No sistema 
pensilvânico, na verdade, o preso era isolado e não podia trabalhar nem receber visitas. 
Revise o sistema pensilvânico com a ajuda da seguinte passagem doutrinária17: 
 

No sistema pensilvânico ou de Filadélfia, também 
conhecido como celular, o preso era recolhido à sua 
cela, isolado dos demais, não podendo trabalhar ou 
mesmo receber visitas, sendo estimulado ao 
arrependimento pela leitura da Bíblia. Noticia 
Manoel Pedro Pimentel que “este regime iniciou-se 
em 1790, na Walnut Street Jail, uma velha prisão 
situada na rua Walnut, na qual reinava, até então, a 
mais completa aglomeração de criminosos. 
Posteriormente, esse regime passou para a Eastern 
Penitenciary, construída pelo renomado arquiteto 
Edward Haviland, e que significou um notável 
progresso pela sua arquitetura e pela maneira como 
foi executado o regime penitenciário em seu 
interior”.  

 
17  GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 19ª edição, 
2017. p. 592. 
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Esse sistema recebeu inúmeras críticas, uma vez 
que, além de extremamente severo, impossibilitava 
a readaptação social do condenado, em face do seu 
completo isolamento.  
 

b) No sistema inglês o preso era recolhido à sua cela e isolado dos demais. Não podia 
trabalhar e, tampouco, receber visitas. A maior parte das críticas adveio justamente por 
conta de o regime ser extremamente severo.  
 
Errada. A descrição da alternativa se refere ao sistema pensilvânico. O sistema inglês, ao 
contrário, era progressivo, ou seja: o preso iria progredir no regime de cumprimento de 
sua pena ao longo do tempo. Revise o sistema inglês com a ajuda da seguinte passagem 
doutrinária18: 

O sistema progressivo surgiu inicialmente na 
Inglaterra, sendo posteriormente adotado pela 
Irlanda. Pelo sistema progressivo inglês, que surgiu 
no início do Séc. XIX, Alexander Maconochie, 
capitão da Marinha Real, impressionado com o 
tratamento desumano que era destinado aos 
presos degredados para a Austrália, resolveu 
modificar o sistema penal. Na qualidade de diretor 
de um presídio do condado de Narwich, na ilha de 
Norfolk, na Austrália, Maconochie cria um sistema 
progressivo de cumprimento das penas, a ser 
realizado em três estágios. No primeiro eles, 
conhecido como período de prova, o preso era 
mantido completamente isolado, a exemplo do que 
acontecia no sistema pensilvânico; como 
progressão ao primeiro estágio, era permitido o 
trabalho comum, observando-se o silêncio 
absoluto, como preconizado pelo sistema 
auburniano, bem como o isolamento noturno, 
“passando depois de algum tempo para as 
chamadas public work-houses, com vantagens 
maiores”; o terceiro período permitia o livramento 
condicional.  
 

c) O sistema auburniano permitia o trabalho dos presos, inicialmente dentro das próprias 
celas e, depois, em grupos. Esse sistema foi também denominado como silent system, 
pois o silêncio absoluto era imposto aos presos. 

 
18  GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 19ª edição, 
2017. p. 593. 
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Correta e, portanto, o nosso gabarito. De fato, o sistema de Auburn permitia o trabalho 
e exigia o silêncio absoluto dos presos, tendo sido, por isso, denominado silent system. 
Revise o sistema auburniano com a ajuda da seguinte passagem doutrinária19: 
 

As críticas ao sistema de Filadélfia ou pensilvânico 
fizeram com que surgisse outro, que ficou 
conhecido como “sistema auburniano”, em virtude 
de ter sido a penitenciária construída na cidade de 
Auburn, no Estado de Nova Iorque, no ano de 1818. 
Menos rigoroso que o sistema anterior, permitia o 
trabalho dos presos, inicialmente, dentro de suas 
próprias celas e, posteriormente, em grupos. O 
isolamento noturno foi mantido. Uma das 
características principais do sistema auburniano diz 
respeito ao silêncio absoluto que era imposto aos 
presos, razão pela qual também ficou conhecido 
como silent system. Manoel Pedro Pimentel aponta 
as falhas do sistema auburniano aduzindo: “o ponto 
vulnerável desse sistema era a regra desumana do 
silêncio. Teria origem nessa regra o costume dos 
presos se comunicarem com as mãos, formando 
uma espécie de alfabeto, prática que até hoje se 
observa nas prisões de segurança máxima, onde a 
disciplina é mais rígida. Usavam, como até hoje 
usam, o processo de fazer sinais com batidas nas 
paredes ou nos canos d’água ou, ainda, 
modernamente, esvaziando a bacia dos sanitários e 
falando no que chamam de boca do boi. Falhava 
também o sistema pela proibição de visitas, mesmo 
dos familiares, com a abolição do lazer e dos 
exercícios físicos, bem como uma notícia 
indiferença quando à instrução e ao aprendizado 
ministrado aos presos.” 
 

d) O sistema irlandês é a reprodução fiel do sistema inglês, tendo em vista que o sistema 
da Inglaterra era, à época, tido como o melhor dentre os existentes.  
 
Errada. O sistema irlandês em muito se parece com o sistema inglês, mas possui 
diferença. Nos termos da doutrina20: 

 
19  GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 19ª edição, 
2017. p. 592/593. 
 

20  GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 19ª edição, 
2017. p.593. 
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O sistema progressivo irlandês acrescentou mais 
uma fase às três mencionadas anteriormente, 
aperfeiçoando o sistema progressivo. Na precisa 
lição de Roberto Lyra: “o sistema irlandês de Walter 
Crofton (1857) concilia os anteriores, baseando-se 
no rigor da segregação absoluta no primeiro 
período, e progressiva emancipação, segundo os 
resultados da emenda. Nessa conformidade, 
galgam-se os demais períodos – o segundo, com 
segregação celular noturna e vida em comum 
durante o dia, porém, com a obrigação do silêncio; 
o terceiro, o de prisão intermédia (penitenciária 
industrial ou agrícola), de noite e de dia em vida 
comum para demonstrar praticamente os 
resultados das provações anteriores, isto é, a 
esperada regeneração e a aptidão para a liberdade; 
por fim, chega-se ao período do livramento 
condicional.” 
 

e) Nenhuma das alternativas anteriores.  
 
Errada, tendo em vista que a alternativa “c” está correta.  
 
Questão 16 
Sobre o princípio do numerus clausus na execução penal, assinale a alternativa correta: 
a) O princípio do numerus clausus dispõe que a cada nova entrada de uma pessoa no 
âmbito do sistema carcerário deve necessariamente corresponder à uma pesquisa feita 
pela direção do presídio acerca da possibilidade de saída de uma pessoa. Assim, em caso 
de superlotação, é possível analisar mais rapidamente quem pode ser liberado para que 
a demanda seja suportada.  
b) O princípio preconiza que uma medida a ser adotada para conter a superpopulação 
carcerária é a criação de novas vagas.  
c) No numerus clausus preventivo há deferimento de indulto ou prisão domiciliar àqueles 
mais próximos de atingir o prazo legal para a liberdade.  
d) No numerus clausus direto há vedação de novos ingressos no sistema, com a 
consequente transformação do encarceramento em prisão domiciliar. 
e) No numerus clausus progressivo há um sistema de transferências em cascata (em 
cadeia), com a ida de um preso do regime fechado para o semiaberto, de outro do regime 
semiaberto para o aberto (ou prisão domiciliar) e, por fim, de alguém que esteja em uma 
dessas modalidades para o livramento condicional (uma espécie de “livramento 
condicional especial”).  
 
GAB: E 
 
Comentários: 
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a) O princípio do numerus clausus dispõe que a cada nova entrada de uma pessoa no 
âmbito do sistema carcerário deve necessariamente corresponder à uma pesquisa feita 
pela direção do presídio acerca da possibilidade de saída de uma pessoa. Assim, em caso 
de superlotação, é possível analisar mais rapidamente quem pode ser liberado para que 
a demanda seja suportada.  
 
Errada. O princípio em questão visa justamente evitar a superlotação. Dessa forma, as 
providências devem começar antes que a quantidade de vagas disponíveis na carceragem 
seja excedida, não somente após. Conforme ROIG21: 
 

Podemos definir numerus clausus (número fechado 
ou capacidade prisional taxativa) como o princípio 
ou sistema organizacional por meio do qual cada 
nova entrada de uma pessoa no âmbito do sistema 
carcerário deve necessariamente corresponder ao 
menos a uma saída, de forma que a proporção 
presos-vagas se mantenha sempre em estabilidade 
ou tendencialmente em redução. 
 

b) O princípio preconiza que uma medida a ser adotada para conter a superpopulação 
carcerária é a criação de novas vagas.  
 
Errada. A criação de novas vagas não pode ser tida como solução no que diz respeito à 
lotação carcerária. Quanto mais vagas forem criadas, mais pessoas serão presas e mais o 
problema se agravará. Conforme ROIG22: 
 

O numerus clausus, antes de tudo, é um princípio 
que preconiza o controle e a redução da população 
carcerária, não a criação de novas vagas. Aliás, a 
construção ou ampliação de novos 
estabelecimentos penais não é a solução para o 
refreamento do quadro de superlotação.  
Nesse sentido, em interessante ensaio, Thomas 
Mathiesen apresenta dez razões para não se 
construir mais cárceres: 1 – as prisões não 
reabilitam (ineficácia da reabilitação); 2 – as prisões 
não cumprem uma função de prevenção geral 
(ineficácia preventiva); 3 – as prisões não funcionam 
como meio de incapacitação (ineficácia 
incapacitante); 4 – as prisões não servem para 
cumprir um ideal de justiça (uma vez que a ideia de 

 
21  ROIG. Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal – teoria crítica. Ebook. São Paulo: Editora Saraiva 
Jur. 2018, 4ª ed., pag. 48. 

22  ROIG. Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal – teoria crítica. Ebook. São Paulo: Editora Saraiva 
Jur. 2018, 4ª ed., pag. 49. 
 



 

 

43 

GAB. COMENTADO 

PROVA 01 

ESCOLA DE OBJETIVAS 

@CURSOEBLOGRDP 

CURSO RDP 

“justiça” e de tempo “justo” de encarceramento 
muda com o tempo, com o clima político, com a 
opinião dos meios de comunicação, com os pânicos 
morais e outros fatores); 5 – irreversibilidade da 
construção de prisões (uma vez que uma prisão é 
construída, nunca ou quase nunca será derrubada); 
6 – insaciabilidade da prisão (uma vez construída 
qualquer nova prisão, esta será lotada até o limite, 
enquanto as velhas prisões permanecerão); 7 – as 
prisões são desumanas; 8 – novos cárceres rompem 
com os valores básicos da dignidade, com o respeito 
e os direitos humanos a que todos os indivíduos de 
nossa sociedade deveriam ter acesso (a crescente 
confiança na prisão que implica a construção de 
novos cárceres entra em contradição com os 
valores básicos do Estado de bem-estar); 9 – o 
cárcere não ajuda as vítimas (é necessário mudar 
todo o sistema punitivo e incrementar a ajuda às 
vítimas de delitos sérios, em vez de incrementar o 
castigo dos infratores); 10 – a massificação 
carcerária pode ser resolvida por outras vias (ex.: 
adiantamento de datas de liberdade; encurtamento 
das condenações para os delitos relacionados com 
drogas). 
 

c) No numerus clausus preventivo há deferimento de indulto ou prisão domiciliar àqueles 
mais próximos de atingir o prazo legal para a liberdade.  
 
Errada. A modalidade preventiva do princípio traz a  
 

(...) vedação de novos ingressos no sistema, com a 
consequente transformação do encarceramento 
em prisão domiciliar.  
Conforme já salientado, alguns países europeus 
implementaram um tipo de lista de espera de 
entrada no sistema, passando o ingresso de presos 
a ser estritamente vinculado à abertura de novas 
vagas. No entanto, não se mostra razoável a mera 
suspensão da execução, considerando que o 
indivíduo não pode permanecer indefinidamente à 
mercê da disponibilidade do Estado, fato este que 
traria clara insegurança jurídica. Daí a defesa da 
possibilidade de conversão do encarceramento em 
prisão domiciliar, com o consequente cômputo de 
todo o período de espera.  
Como alternativa a essa solução, poder-se-ia 
conjecturar o sobrestamento do início da execução 
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penal com o prosseguimento do prazo prescricional 
– de modo a não prejudicar o condenado – até a 
abertura de vagas regulamentares.  
Tal alternativa, se por um lado veda qualquer tipo 
de execução até que sejam disponibilizadas vagas 
ou esteja prescrita a pretensão executória, por 
outro deixa de computar o período de espera como 
efetivo tempo de cumprimento de pena. Trata-se, 
portanto, de um ponto merecedor de amplo 
debate. Dessa maneira, seja qual for a forma de 
implementação do numerus clausus preventivo, por 
ser este anterior ao próprio encarceramento 
naturalmente não dependeria de requisitos 
subjetivos ou objetivos, mas apenas da constatação 
do excesso de contingente, reparável pela 
imposição da prisão domiciliar.23 
 

d) No numerus clausus direto há vedação de novos ingressos no sistema, com a 
consequente transformação do encarceramento em prisão domiciliar. 
 
Errada. Na modalidade direta do princípio há, segundo a doutrina: 
 

(...) deferimento de indulto ou prisão domiciliar 
àqueles mais próximos de atingir o prazo legal para 
a liberdade. Viável ainda seria a conversão da pena 
privativa de liberdade em restritivas de direito, por 
analogia ao disposto no art. 180 da LEP. A concessão 
do indulto é um relevantíssimo instrumento de 
política criminal e de gerenciamento técnico-
jurídico da superlotação, sendo possível, a partir da 
verificação do excesso de contingente encarcerado, 
beneficiar aqueles mais próximos de atingir o prazo 
legal para a liberdade (notadamente livramento 
condicional). Não sendo possível o deferimento do 
indulto, a imposição de prisão domiciliar também se 
apresenta como alternativa viável à contenção do 
quadro de superlotação carcerária.24 
 

e) No numerus clausus progressivo há um sistema de transferências em cascata (em 
cadeia), com a ida de um preso do regime fechado para o semiaberto, de outro do regime 
semiaberto para o aberto (ou prisão domiciliar) e, por fim, de alguém que esteja em uma 

 
23  ROIG. Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal – teoria crítica. Ebook. São Paulo: Editora Saraiva 
Jur. 2018, 4ª ed., pag. 52. 

24  ROIG. Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal – teoria crítica. Ebook. São Paulo: Editora Saraiva 
Jur. 2018, 4ª ed., pag. 53. 
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dessas modalidades para o livramento condicional (uma espécie de “livramento 
condicional especial”).  
 
Correta e, portanto, o nosso gabarito. Essa é a exata definição da modalidade progressiva 
do princípio. Como leciona ROIG25,  
 

Tratar-se-ia de uma operação conjugada, em que 
cada transferência operada no regime mais gravoso 
ensejaria necessariamente outra no regime menos 
gravoso, até que o preso que se encontre em 
regime aberto ou prisão domiciliar seja 
“empurrado” para fora do círculo detentivo, 
ingressando no círculo de liberdade. 
No caso, todas as transferências se dariam antes 
mesmo do implemento do prazo de progressão de 
regime (ou livramento condicional, na última 
etapa). Caso contrário, não haveria razão para a 
implementação do sistema. 
Para evitar subjetivações e iniquidades, os critérios 
de inclusão no numerus clausus progressivo 
também deveriam ser bem definidos. Como 
requisito subjetivo restaria então a verificação do 
índice comportamental da pessoa presa, presente 
no atestado de conduta carcerária (ou, caso a 
pessoa esteja em prisão domiciliar, a verificação de 
seu regular cumprimento). Como requisito objetivo, 
figuraria a maior proximidade temporal de 
atingimento da progressão de regime (ou 
livramento condicional, para os que se encontrarem 
em regime aberto ou prisão domiciliar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25  ROIG. Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal – teoria crítica. Ebook. São Paulo: Editora Saraiva 
Jur. 2018, 4ª ed., pag. 54. 
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DIREITO INSTITUCIONAL 
 
Questão 17 
 
A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 
 
a) Poderá ser suprimida por Emenda à Constituição, caso seja essa a vontade do 
legislador, em sendo aprovada nas duas casas pelo voto de dois quintos 
 
b) Poderá ser suprimida por Emenda à Constituição ou Lei Complementar 
 
c) Poderá ser suprimida apenas pelo poder constituinte derivado decorrente 
 
d) Não poderá ser suprimida por lei complementar nem por emenda constitucional, por 
ser considerada cláusula pétrea 
 
e) poderá ser suprimida, em situações excepcionais, pela competência reformadora 
 
GAB: D 
 
Comentários: questão simples, mas com chances reais de cair em prova. Vamos 
entender. 
 
a) Poderá ser suprimida por Emenda à Constituição, caso seja essa a vontade do 
legislador, em sendo aprovada nas duas casas pelo voto de dois quintos 
 
Errada. Segundo Frankyln Roger e Diogo Esteves, “a Defensoria Pública recebeu do 
constituinte originário o qualificativo de "função essencial à justiça" (Título IV, Capítulo 
IV), sendo considerada "instituição permanente”, essencial à função jurisdicional do 
Estado" (art. 134 da CRFB, com redação dada pela Emenda Constitucional no 80/2014)”.26 
 
É exatamente por isso que parte da doutrina entende que a Defensoria Pública constitui 
parte integrante da identidade ética, política e jurídica da CF/88, cuja existência e 
características devem ser preservadas da ação do poder constituinte derivado 
reformador (poder legislativo). 
 
Assim, doutrinadores de peso, a exemplo de Felipe Caldas Menezes, sustenta que a 
Defensoria seria, de fato, uma cláusula pétrea exatamente por instrumentalizar a 
garantia constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, tendo sido esse 
posicionamento encampado pelo art. 1 o da LC no 80/1994. Nesse sentido o autor: 
 
 

 
26 Esteves, Diogo. Princípios Institucionais da Defensoria Pública I Diogo Esteves, Franklyn Roger Alves Silva. 
- 3. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 115. 
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“Outra inovação importante do conceito de Defensoria Pública 
que merece destaque é a sua qualificação como Instituição 
permanente. Fazendo-se um comparativo entre a redação do art. 
1 34 e a do art. 127, relativo ao Ministério Público, ambos da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pode-se 
notar a ausência da palavra permanente no primeiro dispositivo. 
Seria, então, possível concluir que a Defensoria Pública poderia 
ser extinta por Emenda Constitucional? Mesmo antes da nova 
redação do art. 1 o da Lei Orgânica Nacional da Defensoria 
Pública, havia posicionamento em sentido negativo tanto da 
doutrina quanto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
em razão de a garru1tia constitucional da assistência jurídica 
integral e gratuita instrumentalizar-se por meio desta Instituição 
(art. 134 c/c art. 5°, inciso LXXIV), sendo, portanto, cláusula 
pétrea a própria existência da Defensoria Pública (art. 60, § 4°, 
inciso IV da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988). O legislador infraconstitucional encampou este 
posicionamento incluindo a expressão permanente no conceito 
do art. 1º da Lei Complementar n° 80/1994, após a redação dada 
pela Lei Complementar no 132/2009. Ademais, a qualificação 
pelo legislador complementar da Instituição como expressão 
perma11ente e instrumento do regime democrático deixa ainda 
mais evidente o seu caráter perma11ente, posicionamento que 
ganha força ainda maior para aqueles que consideram haver 
vedação, ainda que implícita, da alteração do referido regime 
(art. 1°, caput da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988). 27 (GRIFOS NOSSOS) 

 
Desta forma, a DPE-RJ (e nem qualquer outra Defensoria Pública) não pode ser suprimida 
por emenda à Constituição.  
 
b) Poderá ser suprimida por Emenda Constituição ou Lei Complementar 
 
Errada. Como vimos, se por Emenda à Constituição não poderá, por ser cláusula pétrea, 
muito menos por Lei Complementar.  
 
c) Poderá ser suprimida apenas pelo poder constituinte derivado decorrente 
 
Errada. O poder constituinte derivado decorrente é a possibilidade de os estados 
federados editarem, seguindo o princípio da simetria, suas constituições estaduais. 
Segundo Estabelece Pedro Lenza (2020, p. 159), “o poder constituinte derivado 
decorrente, assim como o reformador, por ser derivado do originário e por ele criado, é 
também jurídico e encontra os seus parâmetros de manifestação nas regras 
estabelecidas pelo originário. Sua missão é estruturar a Constituição dos Estados-

 
27 MENEZES, Felipe Caldas. A reforma da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública: disposições gerais e 
especificas relativas à organização da Defensoria Pública da União. In: SOUSA, José Augusto Garcia de. Uma 
nova Defensoria Pública pede passagem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pág. 137/138. 
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Membros ou, em momento seguinte, havendo necessidade de adequação e 
reformulação, modificá-la. Tal competência decorre da capacidade de autoorganização 
estabelecida pelo poder constituinte originário” 
 
Assim, é de entender que a questão está errada. 
 
d) Não poderá ser suprimida por lei complementar nem por emenda constitucional, por 
ser considerada cláusula pétrea 
 
Correta. Como vimos, a Defensoria Pública é órgão permanente essencial à função 
jurisdicional, entendendo a doutrina tratar-se de cláusula pétrea. Indo além, entende-se 
que “por intermédio dessa moderna disposição organizacional, a Constituição Federal 
colocou a cargo da Defensoria Pública o exercício de uma quarta função política, ao lado 
da função legislativa, da executiva e da jurisdicional: a função de provedoria de justiça”. 
 
Nesse sentido o escólio dos professores Diogo Esteves e Franklyn Roger: 
 

“Por intermédio dessa moderna disposição organizacional, a 
Constituição Federal colocou a cargo da Defensoria Pública o 
exercício de uma quarta função política, ao lado da função 
legislativa, da executiva e da jurisdicional: a função de provedoria 
de justiça. Desse modo, o constituinte originário considerou a 
Defensoria Pública tão imprescindível à existência do Estado 
Democrático de Direito quanto o Poder Legislativo, o Poder 
Executivo e o Poder Judiciário.”28 

 
e) poderá ser suprimida, em situações excepcionais, pela competência reformadora 
 
Errada. Inicialmente, é bom lembrar que para a doutrina, a expressão “competência 
reformadora” é também utilizada para referir-se ao “poder constituinte derivado 
reformador”. 
 
Nesse sentido as lições de Pedro Lenza (2020, p. 158): 
 

O poder constituinte derivado reformador, chamado por alguns 
de competência reformadora, tem a capacidade de modificar a 
Constituição Federal, por meio de um procedimento específico, 
estabelecido pelo originário, sem que haja uma verdadeira 
revolução. O poder de reforma constitucional, assim, tem 
natureza jurídica, ao contrário do originário, que é um poder de 
fato, um poder político, ou, segundo alguns, uma força ou energia 
social.14 A manifestação do poder constituinte reformador 
verifica-se através das emendas constitucionais (arts. 59, I, e 60 
da CF/88)”. 

 

 
28 Esteves, Diogo. Princípios Institucionais da Defensoria Pública I Diogo Esteves, Franklyn Roger Alves Silva. 
- 3. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018, p.117. 



 

 

49 

GAB. COMENTADO 

PROVA 01 

ESCOLA DE OBJETIVAS 

@CURSOEBLOGRDP 

CURSO RDP 

Assim, a alternativa está errada, tendo em vista que, como vimos, o Poder Constituinte 
derivado (decorrente ou reformador) não poderá suprimir a Defensoria Pública, tendo 
em vista esta possuir status de cláusula pétrea. 
 
Questão 18 
 
No tocante a possibilidade/necessidade de atuação da Defensoria Pública como curadora 
especial (representante processual) da criança ou do adolescente, na forma do art. 72, I 
do CPC/2015 e art. 142, parágrafo único do ECA, é correto afirmar que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente adotou a teoria: 
 
a) Democrática 
b) Demóbora 
c) Da legitimidade passiva obrigatória 
d) Da assistência judiciária gratuita 
e) da proteção intensificada 
 
GAB: B 
 
Comentários: 
 
É preciso, antes de tudo, entender que em algumas situações excepcionais, o Estatuto da 
Criança e Adolescente permite que seja ajuizada a ação de destituição do Poder Familiar. 
Sobre esse procedimento, importantes os ensinamentos da doutrina de Diogo Esteves e 
Franklyn Roger: 
 

“A deflagração de procedimento judicial contencioso, no qual 
deverá ser garantido aos pais ou ao representante legal o 
exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 1 O 1, § 2°, in 
fine do ECA). Nesses casos, a demanda poderá ser proposta pelo 
Ministério Público ou por quem detenha legítimo interesse, na 
forma do art. 101, § 2° do ECA. Importante ressaltar que, mesmo 
não sendo instaurada pelo Ministério Público, a demanda deverá 
obrigatoriamente contar com sua participação, na qualidade de 
fiscal da lei interveniente, conforme determina o art. 178, II do 
CPC/2015 c/ c art. 202 do ECA. No lado oposto, o polo passivo da 
relação processual deverá ser ocupado pelos pais ou 
representantes legais da criança ou do adolescente, que serão 
citados para apresentarem resposta e para indicarem as provas a 
serem produzidas no curso do processo.” 

 
No entanto, surge a seguinte pergunta: quando o procedimento de destituição de poder 
familiar for iniciado pelo Ministério Público, haverá necessidade de nomeação de curador 
especial (no caso a Defensoria Pública) em favor da criança ou adolescente? 
 
Aqui, portanto surgem duas principais teorias: de um lado, a teoria que dispensa a 
nomeação de curador especial em favor da criança ou adolescente (também chamada de 
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teoria demóbora ou da substituição ministerial exclusiva), e outra teoria que exige a 
nomeação de curador especial em favor da criança ou adolescente (teoria democrática 
ou da legitimidade concorrente). 
 
Infelizmente, o art. 162, § 4 o do ECA, editado em 2017, adotou a teoria demóbora ou da 
substituição ministerial exclusiva, ao estabelecer o seguinte: 

§ 4 o Quando o procedimento de destituição de poder familiar for 
iniciado pelo Ministério Público, não haverá necessidade de 
nomeação de curador especial em favor da criança ou 
adolescente. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017) 

De acordo com a corrente demóbora,  
 

(...) nas demandas que objetivam averiguar a existência de 
situação de risco e realizar aplicação de medidas protetivas, os 
interesses da criança ou do adolescente seriam defendidos pelo 
próprio Ministério Público, restando afastada a possibilidade de 
intervenção da curadoria especial. Segundo os partidários dessa 
corrente, a criança e o adolescente não seriam parte do processo, 
mas simples destinatários da proteção judicial.29 

 
Antes mesmo da edição do art. 162, § 4 o do ECA, o TJ-RJ contava com inúmeros julgados 
pela inadmissão da nomeação da Defensoria Pública para atuar como curadora especial 
nesses casos:  
 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. ADOÇÃO À BRASILEIRA. 
AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E 
ADOLESCENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. 
ART. 201, INCISOS III E VIII, DO ECA. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA 
COMO CURADORA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA 
DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DOS 
REQUISITOS DO ART. 142, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ECA. 1. 
Compete ao Ministério Público, a teor do art. 201, III e VIII, da Lei 
no 8.069/1990 (ECA), promover e acompanhar o processo de 
acolhimento, zelando pelo efetivo respeito aos direitos e às 
garantias legais assegurados a crianças e adolescentes. 2. 
Resguardados os interesses da criança e do adolescente, não se 
justifica a obrigatória e automática nomeação da Defensoria 
Pública como curadora especial em ação movida pelo Ministério 
Público, que já atua como substituto processual. 3. A Defensoria 
Pública, no exercício da curadoria especial, desempenha apenas 
e tão somente uma função processual de representação em juízo 
do menor que não tiver representante legal ou se os seus 
interesses estiverem em conflito (art. 1 42, parágrafo único, do 

 
29 Esteves, Diogo. Princípios Institucionais da Defensoria Pública I Diogo Esteves, Franklyn Roger Alves Silva. 
- 3. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 576. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13509.htm#art1
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ECA). 4. Incabível a nomeação de curador especial em processo 
de acolhimento institucional no qual a criança nem é parte, mas 
mera destinatária da decisão judicial 5. Recurso especial provido. 
(STJ - Terceira Turma - REsp no 1 .41 7.782/RJ - Relator Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, decisão: 02-10-20 14) (GRIFOS 
NOSSOS). 

 
 

Ação de destituição de poder familiar ajuizada pelo Ministério 
Público em face dos genitores da menor. Nomeação de Curador 
Especial. Desnecessidade. Dispensável, ao caso em exame, a 
nomeação de Curador Especial para atuar em prol dos interesses 
dos menores, cuidando-se de ação ajuizada pelo Ministério 
Público, instituição que, além de figurar em um dos polos da 
demanda, atua também como fiscal da lei, não se despindo do 
compromisso de fiscalizar a regularidade procedimental e de 
zelar pelo interesse dos menores, os quais, ademais, não 
integram a lide. (TJ/ RJ - Terceira Câmara Cível - Agravo de 
Instrumento no 0017758-70.2012.8.19.0000 - Relator Des. Mario 
Assis Goncalves, decisão: 1 8-07-2012). (GRIFOS NOSSOS). 
 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER 
FAMILIAR. CURADORA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. 
DESNECESSIDADE. De acordo com o parágrafo único do art. 142 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, será nomeado curador 
especial ao incapaz quando ele for parte da ação. Na ação de 
destituição de poder familiar, em que o Ministério Público é o 
autor e os genitores dos menores são os réus, os incapazes não 
são partes. Diante disso, não há qualquer razão para que seja 
nomeado curador especial. 2. A atuação do Ministério Público no 
exercício da função de autor e fiscal da lei não apresenta 
qualquer incompatibilidade, ou até mesmo nulidade, já que não 
deixa de zelar pela ordem jurídica, além da atuação do parquet 
ter cunho protetivo, conforme se infere dos artigos 155 e 201, 
inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Tendo em 
vista o princípio da celeridade processual, a nomeação de 
curador à lide acarretaria tumulto processual, prejudicando os 
interesses dos próprios incapazes e, consequentemente, violaria 
o princípio do melhor interesse da criança. (TJ/ RJ - Décima 
Quarta Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 0044004-
40.2011.8.19.0000 - Relator Des. Jose Carlos Paes, decisão: 26-
08-2011). (GRIFOS NOSSOS). 

 
E se você fará a prova da DPE-RS, saiba também que esse entendimento é inclusive 
sumulado no TJ-RS: 
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Súmula no 22 do TJ/RS: Nas ações de destituição/suspensão de 
pátrio poder, promovidas pelo Ministério Público, não é 
necessária a nomeação de curador especial ao menor.  

 
Porém, como vimos, há a outra teoria, que deve ser adotada em fases mais avançadas 
(subjetivas ou orais). 
 
Segundo a corrente (ou teoria) democrática,  
 

(...) sempre que a demanda restar fundada em situação de risco 
ocasionada por ação ou omissão dos pais ou responsáveis, a 
atuação da curadoria especial será co gente, nos termos do art. 
72, I, do CPC/20 15 e do art. 142, parágrafo único, do ECA, sendo 
o art. 1 62, § 4°, do ECA inconstitucional e inconvencional.30 

 
Um dos argumentos que a doutrina aponta é que quando o Ministério Público deflagra 
medida judicial objetivando afastar a criança ou o adolescente do convívio familiar, este 
atua como legitimado extraordinário autônomo. Porém, essa legitimação extraordinária 
autônoma não goza natureza exclusiva. O fato é que a atuação do Ministério Público e da 
curadoria especial não possui qualquer identidade de função ou de finalidade.  
 
Contudo, como vimos, com as modificações trazidas pela Lei no 13.509/2017, o art. 162, 
§ 4° do ECA passou a afastar expressamente a atuação da curadoria especial nos 
procedimentos de destituição de poder familiar propostos pelo Ministério Público, 
adotando, assim, a chamada teoria demóbora ou da substituição ministerial exclusiva. 
 
Questão 19 
 
Nos termos da LC nº 80/1994, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Não há previsão expressa, na LC 80/1994, da atuação da Defensoria Pública nos 
Juizados Especiais como função institucional da carreira. 
 
b) Se o Defensor Público entender inexistir hipótese de atuação institucional, dará 
imediata ciência ao Defensor Público-Geral, que decidirá a controvérsia, indicando, se for 
o caso, outro Defensor Público para atuar. 
 
c) A Defensoria Pública do Estado elaborará sua proposta orçamentária atendendo aos 
seus princípios, às diretrizes e aos limites definidos na lei de diretrizes orçamentárias, 
encaminhando-a ao Chefe do Poder Executivo para consolidação e encaminhamento ao 
Poder Legislativo.   
 
d) Um dos deveres dos membros da Defensoria Pública expresso é o de residir na 
localidade onde exercem suas funções, na forma do que dispuser a lei estadual. 

 
30 Esteves, Diogo. Princípios Institucionais da Defensoria Pública I Diogo Esteves, Franklyn Roger Alves Silva. 
- 3. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 580. 
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e) As Defensorias Públicas da União, do Distrito Federal e dos Territórios e dos Estados 
adotarão providências no sentido de selecionar, como estagiários, os acadêmicos de 
Direito que, comprovadamente, estejam matriculados nos quatro últimos semestres de 
cursos mantidos por estabelecimentos de ensino oficialmente reconhecidos. 

GAB: A 
 
Comentários: 
 
a) Não há previsão expressa, na LC 80/1994, da atuação da Defensoria Pública nos 
Juizados Especiais como função institucional da carreira. 
 
Errada, e portanto, o nosso gabarito. O art. 4º da LC 80/1994, que traz as funções 
institucionais da Defensoria Pública, é um dos mais importantes sobre a temática 
(notadamente pela quantidade de incisos previstos). 
 
A questão está errada pelo fato de que, ao contrário do afirmado, no inciso XIX do art. 4º 
há expressamente a previsão da atuação da Defensoria Pública nos juizados especiais: 
 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre 
outras:  
 
XIX – atuar nos Juizados Especiais (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

 
b) Se o Defensor Público entender inexistir hipótese de atuação institucional, dará 
imediata ciência ao Defensor Público-Geral, que decidirá a controvérsia, indicando, se for 
o caso, outro Defensor Público para atuar. 
 
Correta. Ainda dentro do art. 4º da LC 80/1994, assim estabelece o § 8º: 

§ 8º Se o Defensor Público entender inexistir hipótese de atuação 
institucional, dará imediata ciência ao Defensor Público-Geral, 
que decidirá a controvérsia, indicando, se for o caso, outro 
Defensor Público para atuar.     (Incluído pela Lei Complementar 
nº 132, de 2009). 

Portanto, está correta a alternativa. 
 
c) A Defensoria Pública do Estado elaborará sua proposta orçamentária atendendo aos 
seus princípios, às diretrizes e aos limites definidos na lei de diretrizes orçamentárias, 
encaminhando-a ao Chefe do Poder Executivo para consolidação e encaminhamento ao 
Poder Legislativo.   

Correta. É o que prevê o art. 97-B da LC 80/1994: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp132.htm#art1
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Art. 97-B.  A Defensoria Pública do Estado elaborará sua proposta 
orçamentária atendendo aos seus princípios, às diretrizes e aos 
limites definidos na lei de diretrizes orçamentárias, 
encaminhando-a ao Chefe do Poder Executivo para consolidação 
e encaminhamento ao Poder Legislativo.     (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

d) Um dos deveres dos membros da Defensoria Pública expresso é o de residir na 
localidade onde exercem suas funções, na forma do que dispuser a lei estadual. 
 
Correta. Os deveres dos membros da Defensoria Pública dos Estados são importantes 
para as provas objetivas, razão pela qual devemos conhecê-los: 
 

Art. 129. São deveres dos membros da Defensoria Pública dos 
Estados: 

I - residir na localidade onde exercem suas funções, na forma do 
que dispuser a lei estadual; 

II - desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os 
serviços a seu cargo e os que, na forma da lei, lhes sejam 
atribuídos pelo Defensor Publico-Geral; 

III - representar ao Defensor Publico-Geral sobre as 
irregularidades de que tiver ciência, em razão do cargo; 

IV - prestar informações aos órgãos de administração superior da 
Defensoria Pública do Estado, quando solicitadas; 

V - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, 
quando for obrigatória a sua presença; 

VI - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei; 

VII - interpor os recursos cabíveis para qualquer instância ou 
Tribunal e promover revisão criminal, sempre que encontrar 
fundamentos na lei, jurisprudência ou prova dos autos, 
remetendo cópia à Corregedoria-Geral. 

O inciso I traz justamente a resposta à alternativa “d”, tendo em vista tratar-se de fato, 
de um dos deveres dos membro da Defensoria Pública. 

Contudo, a doutrina estabelece que “embora a Lei Complementar no 80/1994 não realize 
qualquer especificação nesse sentido, não seria razoável exigir que o Defensor Público 
deslocasse sua residência para outra comarca quando estivesse apenas 
temporariamente designado para atuar no local (ex.: durante o período de férias do 
colega; para cobrir vacância temporária do órgão gerada pela remoção do titular 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp132.htm#art9
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anterior)5. Sendo assim, com suporte na integração legal, o dever de residir na localidade 
onde atua deve ser aplicado unicamente aos Defensores Públicos lotados no respectivo 
órgão de atuação, estando excluídos do âmbito subjetivo de incidência da regra aqueles 
que estiverem exercendo suas atribuições na comarca em caráter eminentemente 
temporário”.31 

e) As Defensorias Públicas da União, do Distrito Federal e dos Territórios e dos Estados 
adotarão providências no sentido de selecionar, como estagiários, os acadêmicos de 
Direito que, comprovadamente, estejam matriculados nos quatro últimos semestres de 
cursos mantidos por estabelecimentos de ensino oficialmente reconhecidos. 

Correta. Essa previsão está no art. 145 da Lei Complementar 80/1994, sendo um tanto 
quanto esquecida por estar nas disposições finais e transitórias da referida lei. 

Art. 145. As Defensorias Públicas da União, do Distrito Federal e 
dos Territórios e dos Estados adotarão providências no sentido 
de selecionar, como estagiários, os acadêmicos de Direito que, 
comprovadamente, estejam matriculados nos quatro últimos 
semestres de cursos mantidos por estabelecimentos de ensino 
oficialmente reconhecidos. 

 
Questão 20 
 
Sobre assistência jurídica e gratuidade de justiça, analise os itens: 
 
I. O deferimento da gratuidade de justiça não abrange os emolumentos devidos a 
notários ou registradores em decorrência da prática de registro. 

II. Vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua 
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 
executadas se, nos 3 (três) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, 
tais obrigações do beneficiário. 

III. O recurso cabível em face do deferimento da gratuidade de justiça é o agravo de 
instrumento. 

Marque a alternativa correta: 

a) Apenas o item III está correto. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 
31 Esteves, Diogo. Princípios Institucionais da Defensoria Pública I Diogo Esteves, Franklyn Roger Alves Silva. 
- 3. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 829. 
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c) Apenas o item II está correto. 

d) Estão corretos os itens I, II e III 

e) Todos os itens estão incorretos. 

GAB: E 

Comentários: 

I. O deferimento da gratuidade de justiça não abrange os emolumentos devidos a 
notários ou registradores em decorrência da prática de registro. 

Errado. O art. 98, § 1º, IX do NCPC estabelece a abrangência dos emolumentos devidos a 
notários ou registradores em decorrência da prática de registro quando do deferimento 
da gratuidade. 

Art. 98. 

§ 1º A gratuidade da justiça compreende: 

I - as taxas ou as custas judiciais; 

II - os selos postais; 

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-
se a publicação em outros meios; 

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, 
receberá do empregador salário integral, como se em serviço 
estivesse; 

V - as despesas com a realização de exame de código genético - 
DNA e de outros exames considerados essenciais; 

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do 
intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão 
em português de documento redigido em língua estrangeira; 

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 
exigida para instauração da execução; 

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, 
para propositura de ação e para a prática de outros atos 
processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 
contraditório; 
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IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em 
decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro 
ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à 
continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido 
concedido. 

Ademais, antes mesmo da vigência do NCPC já havia julgado do STJ sobre o temam: 
 
 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA 
JUDICIALMENTE. EXTENSÃO AOS SERVIÇOS REGISTRAIS E 
NOTARIAIS RESPECTIVOS, NECESSÁRIOS AO PLENO 
CUMPRIMENTO DO JULGADO. 
EXECUTIVIDADE E EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. 
PRECEDENTES. 1. A gratuidade de justiça concedida em processo 
judicial deve ser estendida, para efeito de viabilizar o 
cumprimento de decisão do Poder Judiciário e garantir a 
prestação jurisdicional plena, aos atos extrajudiciais de notários 
e de registradores respectivos, indispensáveis à materialização 
do julgado. Essa orientação é a que melhor se ajusta ao conjunto 
de princípios e normas constitucionais voltados a garantir ao 
cidadão a possibilidade de requerer aos poderes públicos, além 
do reconhecimento, a indispensável efetividade dos seus direitos 
(art. 5º, XXXIV, XXXV, LXXIV, LXXVI e LXXVII, da CF/88), cabendo 
ressaltar que a abstrata declaração judicial do direito nada valerá 
sem a viabilidade da sua execução, do seu cumprimento. 2. A 
execução do julgado, inegavelmente, constitui apenas uma fase 
do processo judicial, nela permanecendo intacta a gratuidade de 
justiça e abrangendo todos os serviços públicos pertinentes à 
consumação do direito judicialmente declarado. 3. Agravo 
regimental não provido. (AgRg no RMS 24.557/MT, Rel. Ministro 
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 
15/02/2013). (GRIFOS NOSSOS). 

II. Vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua 
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 
executadas se, nos 3 (três) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, 
tais obrigações do beneficiário. 

Errado. O art.98, § 3º do NCPC estabelece, de fato, a condição suspensiva para o 
pagamento das custas. Contudo, o prazo é de 5 (cinco) anos (e não três) subsequentes 
ao trânsito em julgado da decisão que as certificou. 
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§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 
sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da 
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 
de existir a situação de insuficiência de recursos que 
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 

O art. 12 da Lei nº 1.060/50 assim estabelecia: 
 

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das 
custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem 
prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco 
anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer 
tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.      (Revogado pela Lei 
n º 13.105, de 2015)   

 

O NCPC de 2015 revogou o art.12 acima. Contudo, o STF entendeu que, embora 
revogado, o art. 12 da Lei nº 1.060/50 foi recepcionado pela CF/88, e que o CPC 2015 
previu regra semelhante no § 3º do art. 98:§ 3º. 

Para o STF, o art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionado quanto às custas processuais em 
sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não 
submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça 
gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva 
de exigibilidade. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção 
material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua 
relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação 
fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema 
Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da 
igualdade. 

 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS E AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. 
CONVERSÃO DO EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVOS 
INTERNOS. JULGAMENTO CONJUNTO. RECEPÇÃO DO ART. 12 DA 
LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO 
DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a 
jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem 
em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O 
art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas 
processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável 
interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime 
tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça 
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gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de 
uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa 
judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e 
formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder 
Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa 
apenas explicitou uma correlação fundamental entre as 
imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema 
Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é 
justamente a realização da igualdade. 4. Agravos regimentais 
providos, para fins de consignar a recepção do artigo 12 da Lei 
1.060/50 e determinar aos juízos de liquidação e de execução que 
observem o benefício da assistência judiciária gratuita deferidos 
no curso da fase cognitiva. 
(RE 249003 ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, 
julgado em 09/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 
09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) 

III. O recurso cabível em face do deferimento da gratuidade de justiça é o agravo de 
instrumento. 

Errado. Cuidado com essa conclusão. Na verdade, segundo o NCPC, contra o deferimento 
da gratuidade de justiça não é cabível recurso, mas impugnação à justiça gratuita nos 
termos do art. 100: 

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer 
impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de 
recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por 
terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo 
de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 
suspensão de seu curso. 

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as 
despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em 
caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que 
será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 
federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. 

Contudo, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua 
revogação caberá, sim, agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na 
sentença, contra a qual caberá apelação, nos termos do art. 101 do NCPC: 

 

Art. 101.  Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que 
acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, 
exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual 
caberá apelação. 
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Art. 1.015.  Cabe agravo de instrumento contra as decisões 
interlocutórias que versarem sobre: 

(...) 

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento 
do pedido de sua revogação; 

Por fim, segundo o STJ, será cabível agravo de instrumento contra o provimento 
jurisdicional que, após a entrada em vigor do CPC/2015, acolhe ou rejeita incidente de 
impugnação à gratuidade de justiça instaurado, em autos apartados, na vigência do 
regramento anterior. STJ. 3ª Turma. REsp 1.666.321-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 
em 07/11/2017 (Info 615). 

Questão 21 

Pedro, garçom do bar “Seis em ponto”, em Porto Alegre - Rio Grande do Sul, ingressou 
com uma ação reparatória contra Carlos por ter este ofendido sua honra. Pedro, que 
estava representado na ação pelo advogado Marcos Vinícius, não juntou as custas 
processuais e tampouco realizou o pedido assistência judiciária gratuita. 
 
O magistrado, no entanto, entendeu que os pressupostos para gratuidade estavam 
presentes e a deferiu de ofício. 
 
Considerando o caso narrado, e de acordo com o entendimento do STJ, marque a 
alternativa correta: 
 
a) O juiz agiu corretamente, tendo em vista que o STJ tem admitido a concessão da 
gratuidade ex officio 
 
b) O juiz agiu corretamente, no entanto, caso se descubra que Pedro aufere renda 
superior a 3 (três) vezes o valor do salário mínimo, a gratuidade será automaticamente 
revogada 
 
c) O juiz agiu equivocadamente, tendo em vista que o STJ não tem admitido a concessão 
da assistência judiciária gratuita sem pedido expresso 
 
d) O juiz agiu equivocadamente, pois não ouviu Marcos antes de conceder a gratuidade 
judiciária de ofício 
 
e) O juiz agiu corretamente, tendo em vista o NCPC trazer expressamente a possibilidade 
de concessão de ofício da gratuidade 
 
GAB: C 
 
Comentários: 
 
a) O juiz agiu corretamente, tendo em vista que o STJ tem admitido a concessão da 
gratuidade ex officio 
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Errada. Para a 1ª Turma do STJ, é vedada a concessão “ex officio” do benefício de 
assistência judiciária gratuita pelo magistrado. Assim, é indispensável que haja pedido 
expresso da parte (STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1740075/RJ, Rel. Min. Regina Helena 
Costa, julgado em 18/09/2018). 
 
Nesse sentido também Fredie Didier Júnior e Rafael Alexandria de Oliveira32: 
 

“A concessão da gratuidade de justiça depende de requerimento 
do interessado; esse requerimento pode ser formulado no 
primeiro momento em que ele aparece nos autos ou em 
momento posterior”.  

 
Por outro lado, em fases mais avançadas, pode-se trazer o posicionamento institucional 
(minoritário) encabeçado pelo professor Franklyn Roger de que o direito à gratuidade de 
justiça deve ser reconhecido ainda que inexista requerimento do interessado. 
 

“No entanto, por constituir direito fundamental 
constitucionalmente estabelecido, entendemos que o direito à 
gratuidade de justiça deve ser reconhecido ainda que inexista 
requerimento do interessado. Afinal, quando estabeleceu o 
dever estatal de prestar a assistência jurídica integral e gratuita 
(artigo 5º, LXXIV) e de garantir o amplo acesso à justiça (artigo 5º, 
XXXV), a Constituição Federal não condicionou tal dever jurídico 
ao requerimento do necessitado. Em todo o texto constitucional 
não há nenhuma norma expressa ou implícita nesse sentido. 

Sendo assim, a exigência formal de alegação da insuficiência de 
recursos não deve ser vista como uma condição prévia e 
inafastável ao reconhecimento do direito à gratuidade — até 
porque, se ostentasse essa qualidade seria inegavelmente 
inconstitucional. Na verdade, ao prever que a insuficiência de 
recursos seria demonstrada por intermédio de simples alegação, 
pretendeu o legislador facilitar o acesso das classes mais pobres 
à justiça, evitando que exigências probatórias relativas à 
incapacidade econômica acabassem impedindo ou dificultando a 
obtenção da tutela jurisdicional devida. 

Desse modo, não se mostra necessária a formulação de pedido 
expresso para que seja reconhecido o direito à gratuidade de 
justiça; se as circunstâncias da causa ou os elementos probatórios 

 
32 Oliveira, Rafael Alexandria de. Aspectos Procedimentais do Benefício da Justiça Gratuita, in Sousa, José 
Augusto Garcia de (coord.). Coleção Repercussões do Novo CPC – Defensoria Pública, Salvador: Juspodivm, 
2015, pág. 65) 
 
 



 

 

62 

GAB. COMENTADO 

PROVA 01 

ESCOLA DE OBJETIVAS 

@CURSOEBLOGRDP 

CURSO RDP 

trazidos aos autos evidenciarem a incapacidade econômica da 
parte de arcar com o pagamento das despesas processuais e 
honorários advocatícios, poderá o juiz reconhecer de ofício o 
direito à gratuidade, dispensando o recolhimento antecipado das 
custas lato sensu.33 

No entanto, apesar deste curso não ser focado em provas abertas (e sim em provas 
objetivas), nas fases discursivas e orais é importante reconhecer o posicionamento 
majoritário, mas também demostrar que reconhece a tese institucional, mesmo que essa 
seja minoritária. 
 
b) O juiz agiu corretamente, no entanto, caso se descubra que Pedro aufere renda 
superior a 3 (três) vezes o valor do salário mínimo, a gratuidade será automaticamente 
revogada 
 
Errada. Primeiro, errada porque o magistrado, segundo o STJ, não pode conceder a 
gratuidade sem pedido expresso. Segundo, pelo fato de que não há previsão legal de 
revogação automática pelo fato do beneficiário ganhar 3x o valor do salário mínimo. 
 
É possível que alguém ganhe R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês e necessite do 
benefício da gratuidade. Por exemplo, imagine o caso de uma mulher, servidora pública, 
que aufere tal renda e possua 03 filhos, sendo estes todos com deficiência, havendo 
gastos mensais superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais) apenas com medicamentos, 
entre outras circunstâncias. Cada caso deve ser analisado de maneira individual. 
 
c) O juiz agiu equivocadamente, tendo em vista que o STJ não tem admitido a concessão 
da assistência judiciária gratuita sem pedido expresso 

Correta, como vimos na alternativa “a”. 

d) O juiz agiu equivocadamente, pois não ouviu Marcos antes de conceder a gratuidade 
judiciária de ofício 

Errada. A alternativa está errada pelo fato de que, ainda que o juiz ouvisse o requerido, 
não poderia ser concedida a gratuidade de ofício. 

e) O juiz agiu corretamente, tendo em vista o NCPC trazer expressamente a possibilidade 
de concessão de ofício da gratuidade 

Errada. Não há tal previsão. 

 

 

 
33 Esteves, Diogo. Princípios Institucionais da Defensoria Pública I Diogo Esteves, Franklyn Roger Alves Silva. 
- 3. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 230. 
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DIREITOS HUMANOS 
 
Questão 22 
 
O preâmbulo do Estatuto de Roma, ao dispor que “é dever de cada Estado exercer a 
respectiva jurisdição penal sobre os responsáveis por crimes internacionais”, estabeleceu 
mais um exemplo da subsidiariedade da jurisdição internacional, tal qual ocorre com os 
tribunais internacionais de direitos humanos.  
 
Segundo a doutrina, o princípio que espelha essa subsidiariedade é o princípio: 
 

a) da complementaridade 
b) da independência mitigada 
c) do stoppel 
d) da legalidade 
e) da mitigação das vontades 
 

GAB: A 
 
Comentários: 
 
Segundo o Professor André de Carvalho Ramos, em sua obra “Processo Internacional de 
Direitos Humanos”,  
 

“O preâmbulo do Estatuto de Roma dispõe que “é dever de cada 
Estado exercer a respectiva jurisdição penal sobre os 
responsáveis por crimes internacionais”. Logo, estabeleceu-se 
mais um exemplo da subsidiariedade da jurisdição internacional, 
tal qual ocorre com os tribunais internacionais de direitos 
humanos. O princípio que espelha essa subsidiariedade é o 
princípio da complementaridade.”34 

 
Isso porque, segundo o autor, “por esse princípio, o TPI não exercerá sua jurisdição caso 
o Estado com jurisdição já houver iniciado ou terminado investigação ou processo penal, 
salvo se este não tiver “capacidade” ou “vontade” de realizar justiça. Nesse ponto, o 
próprio Estado-parte pode solicitar a intervenção do TPI ou ainda o próprio TPI pode 
iniciar as investigações e persecuções criminais. Assim, a jurisdição internacional penal é 
complementar à jurisdição nacional e só poderá ser acionada se o Estado não possuir 
vontade ou capacidade para realizar justiça e impedir a impunidade”.  
 
É bom lembrar que o caso também será inadmissível se o acusado já tiver sido julgado 
pelo mesmo fato (vedação ao bis in idem), exceto se o julgamento tiver sido feito apenas 
para “simular”, sendo essa espécie de simulação nula, pois o seu fim de obter a 
impunidade. 

 
34 Ramos, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 
2016 
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Questão 23 
 
Sobre obrigações erga omnes, Princípios de Ruggie e outros temas, marqueassertiva 
correta: 
 

a) No tocante à restrições de direitos, a teoria interna e externa não podem resultar 
na mesma conclusão. 

b) a obrigação erga omnes pode ser considerada aquela que protege valores de 
todos os Estados da comunidade internacional, fazendo nascer o direito de 
qualquer um de seus membros em ver respeitada tal obrigação. Essas obrigações 
ganharam, até o presente momento, apenas a dimensão horizontal (obrigações 
devidas à comunidade internacional como um todo), tão importante para o 
processo de internacionalização dos direitos humanos. 

c) Os “Princípios de Ruggie”, apesar de serem importantes no plano internacional, 
ainda não foram aprovados pelo Conselho de Direitos Humanos da Organização 
das Nações Unidas. 

d) O Mecanismo de Revisão Periódica Universal (RPU) é fundado no peer review. 
Contudo, não é marcado pela independência e imparcialidade, pois é 
essencialmente político. 

e) O protocolo de Istambul tem natureza jurídica de hard law. 
 

GAB: D 
 
Comentários: 
 
a) no tocante à restrições de direitos, a teoria interna e externa não podem resultar na 
mesma conclusão. 
 
Errada. Pessoal, a teoria interna e externas são sempre importantes para nossas provas 
(tanto em Direito Constitucional como em Direitos Humanos).  Segundo André de 
Carvalho Ramos, “a teoria interna nega os conflitos entre direitos humanos: “o direito 
cessa onde o abuso começa”. Para o autor, essa teoria “impõe ao intérprete que conheça 
a natureza, estrutura, finalidades do direito em análise, para que possa delinear seu 
âmbito de atuação. Tudo o que estiver fora desse âmbito é uma conduta desprovida de 
amparo da ordem jurídica.” 
 
Por outro lado, a teoria externa “adota a separação entre o conteúdo do direito e limites 
que lhe são impostos do exterior, oriundos de outros direitos”. Para essa teoria, é possível 
haver restrição aos direitos humanos, sobretudo utilizando-se o critério da 
proporcionalidade, na visão de André de Carvalho Ramos (2020): 
 

Critério da proporcionalidade: chave-mestra da teoria externa, 
pois garante racionalidade e controle da argumentação jurídica 
que será desenvolvida para estabelecer os limites externos de um 
direito e afastá-lo da regência de determinada situação fática 
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Diferente da teoria interna, onde há a delimitação do direito prima facie envolvido, na 
teoria externa não. Imagine, por exemplo, um eventual conflito entre o direito à 
privacidade e o direito de informar (notadamente relacionado a pessoas públicas, por 
exemplo). Neste caso, ao decidir, o juiz se utilizará de alguns critérios, sendo a 
proporcionalidade um deles. Será estabelecido “limites externos de um direito e afastá-
lo da regência de determinada situação fática”, como assevera a doutrina. 
 
Quanto à questão apresentada, o erro está no fato de que essas duas teorias podem 
resultar sim na mesma conclusão, e isso já foi objeto de prova oral da Defensoria Pública. 
 
Segundo os ensinamentos do professor André de Carvalho Ramos,  
 

“Também cabe mencionar que as duas teorias (interna e externa) 
podem resultar na mesma conclusão, como se viu no exemplo 
acima, em especial em casos caricatos e simples, como o 
apresentado (ex: homem que grita falsamente “fogo” em uma 
sala de cinema lotada, violando com sua conduta a integridade 
física daqueles que foram pisoteados pelo pânico gerado). São 
nos chamados casos difíceis (hard cases), ou seja, casos nos quais 
há conflitos de direitos redigidos de forma genérica e imprecisa, 
contendo valores morais contrastantes e sem consenso na 
comunidade sobre sua resolução, que a insuficiência da teoria 
interna se apresenta, levando a inúmeros precedentes judiciais a 
utilizarem a teoria externa (e a ponderação entre os bens e 
valores envolvidos). O uso da teoria interna em casos 
envolvendo, por exemplo, o conflito referente ao direito à 
integridade física do suposto pai e ao direito à identidade da 
criança (que, assim, exige a realização do exame de DNA, que dá 
a certeza pretendida), revela que é difícil o intérprete concluir 
pelo “conteúdo verdadeiro” do direito. Sarmento sustenta que 
nos casos difíceis o intérprete que optar pela teoria interna fará, 
antes, uma ponderação camuflada ou escamoteada, para depois 
expor um conteúdo verdadeiro do direito delimitado. Adotar a 
teoria externa nos casos difíceis resulta em maior transparência 
do raciocínio jurídico do intérprete.35 

 
Portanto, está errada a assertiva ao concluir pela impossibilidade da mesma conclusão 
para as duas teorias (interna e externa). 
 
b) a obrigação erga omnes pode ser considerada aquela que protege valores de todos os 
Estados da comunidade internacional, fazendo nascer o direito de qualquer um de seus 
membros em ver respeitada tal obrigação. Essas obrigações ganharam, até o presente 
momento, apenas a dimensão horizontal (obrigações devidas à comunidade 
internacional como um todo), tão importante para o processo de internacionalização dos 
direitos humanos. 

 
35 Ramos, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. – 7. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 
85. 
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Errada. Está quase tudo correto, no entanto, o erro está em afirmar “até o presente 
momento, apenas a dimensão horizontal” (...). Isso porque, segundo a doutrina, além da 
dimensão horizontal há a dimensão vertical. 
 
Segundo o Professor André de Carvalho Ramos, em sua obra “Processo Internacional de 
Direitos Humanos”, 
 

Considera-se obrigação erga omnes a obrigação que protege 
valores de todos os Estados da comunidade internacional, 
fazendo nascer o direito de qualquer um de seus membros em 
ver respeitada tal obrigação. O conceito de obrigação 
internacional erga omnes é gerado a partir da valoração especial 
da obrigação primária, tendo como consequência o direito por 
parte de todos os Estados da comunidade internacional de exigir 
seu respeito. Essas obrigações, além da dimensão horizontal 
(obrigações devidas à comunidade internacional como um todo), 
ganharam uma dimensão vertical pela qual as obrigações erga 
omnes vinculam tanto os órgãos e agentes do Estado como os 
particulares nas relações interindividuais. A Corte Internacional 
de Justiça consagrou tal termo ao utilizá-lo na sentença sobre o 
caso Barcelona Traction. (GRIFOS NOSSOS).36 

 
c) Os “Princípios de Ruggie”, apesar de serem importantes no plano internacional, ainda 
não foram aprovados pelo Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas. 
 
Errada. Inicialmente, saibam que “Os Princípios Ruggie” são princípios orientadores que 
servem de guia para empresas e Estados, com o objetivo principal de respeito e proteção 
aos direitos humanos em nome próprio e na relação com demais órgãos, pessoas e 
entidades. 
 
O erro da alternativa é concluir que tais princípios não foram aprovados pelo Conselho 
de Direitos Humanos da ONU. Na verdade, segundo a doutrina, 
 

(...) De 2005 a 2011, Ruggie preparou relatórios sobre a temática, 
nos quais criticou a opção tida como estatocêntrica das 
“Normas”, nas quais repetia-se o vetor do Direito Internacional 
dos Direitos Humanos, no qual o Estado responderia pelas 
violações por parte das empresas, não sendo clara qual era a 
carga de deveres desses entes privados. No relatório de 2008, 
Ruggie defendeu um giro copernicano na temática por meio da 
adoção dos parâmetros “proteger, respeitar e reparar”, que são 
utilizados tanto para sistematizar os principais pontos da 
temática quanto para dividir a responsabilidade na defesa de 

 
36 Ramos, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos . – 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 
2016 
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direitos humanos entre os Estados e as empresas. Em março de 
2011, Ruggie apresentou seu relatório final, no qual os princípios 
orientadores constam no anexo 210 e, em junho do mesmo ano, 
o Conselho de Direito adotou a Resolução 17/4, pela qual 
endossa o conteúdo do que foi apresentado no relatório final de 
Ruggie. São 31 “Princípios de Ruggie” 212 divididos em: (i) 
Princípios Gerais; (ii) Dever do Estado em proteger os direitos 
humanos (Princípios 1 a 10); (iii) Responsabilidade empresarial 
em respeitar os direitos humanos (Princípios 11 a 24); e (iv) 
Acesso a recursos e reparação (Princípios 25 a 31).” 

 
d) O Mecanismo de Revisão Periódica Universal (RPU) é fundado no peer review. 
Contudo, não é marcado pela independência e imparcialidade, pois é essencialmente 
político. 
 
Correta. Antes de tudo, é preciso entender o que é a RPU (Revisão Periódica Universal). 
Trata-se, na verdade, de um mecanismo pelo qual “um Estado tem a sua situação de 
direitos humanos submetida à avaliação dos demais membros do Conselho de Direitos 
Humanos (e também a qualquer outro Estado interessado), relatada por três outros 
Estados (troika), e que, futuramente, pode vir a substituir os procedimentos especiais 
vistos acima” (RAMOS, 2020). 
 
André de Carvalho Ramos lembra que “dentro da classificação proposta, é uma espécie 
de mecanismo coletivo – pois não cabe a um Estado isolado avaliar a situação de direitos 
humanos de outro – mas não é marcado pela independência e imparcialidade, pois é 
essencialmente político”. 
 
Trata-se de “peer review” (em inglês, revisão por pares) porque é monitorado, de fato, 
pelos pares, isto é, pelos próprios Estados. Por fim, importante lembrar que os Membros 
do Conselho de Direitos Humanos são responsáveis por avaliarem o Estado. Assim, todos 
os Estados da ONU passam pela RPU (Revisão Periódica Universal) a cada 4 (quatro) anos. 
 
Em resumo, segundo Valério Mazzuoli,  
 

“A RPU é um dos poucos mecanismos não convencionais 
realmente eficazes no estímulo do diálogo e da cooperação entre 
os Estados, a ONU e a sociedade civil, pois torna o conhecimento 
da situação dos direitos humanos no mundo mais transparente e, 
portanto, mais apto à compreensão global. Países como o Brasil, 
v.g., reconhecem que o mecanismo “permite que nossos desafios 
para a realização plena dos direitos humanos sejam tratados de 
forma objetiva, transparente, construtiva, não confrontacional, 
não politizada e como grande oportunidade para a cooperação 
internacional”.37 

 

 
37 Mazzuoli, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos / Valerio de Oliveira Mazzuoli. – 5. ed., rev. 
atual. ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. 
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e) O protocolo de Istambul tem natureza jurídica de hard law. 
 
Errada. O protocolo de Istambul, nada mais é que um manual para a investigação e 
documentação eficaz da tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes, produzido no âmbito da Organização das Nações Unidas – ONU. Sua 
natureza jurídica é de “soft law”, contudo, devendo ser utilizado como instrumento para 
que os Estados comprovem que zelam pelo combate à tortura (dever internacional). 
 
Nessa esteira, por fim, é bom recordamos os conceitos de obrigações erga omnes, 
normas jus cogens e normas soft law. 
 
Tais conceitos são trabalhados pela doutrina de Valério Mazzuoli em seu Curso de Direito 
Internacional Público38 com as seguintes características: 
 

Erga omnes Jus cogens Soft law 
“As obrigações erga omnes 
compõem o conjunto de 
deveres a todos 
destinados, 
independentemente de 
aceitação e sem a 
possibilidade de objeção. 
 
Todas as normas do Direito 
Internacional geral, de 
conteúdo costumeiro, 
integram o núcleo das 
obrigações erga omnes. 
Mas não podem ser tidas 
como tais, a priori, as 
decorrentes de tratados, 
eis que circunscritas aos 
sujeitos que os celebram 
(são, portanto, inter 
partes). 
 
Exemplo de obrigação erga 
omnes: direito de 
passagem inocente de 
barcos mercantes 
estrangeiros pelo mar 
territorial de determinado 
Estado.” 
 

“O jus cogens, por sua vez, 
representa uma categoria 
de normas imperativas de 
Direito Internacional geral 
da qual nenhuma 
derrogação é possível, a 
não ser por outra posterior 
da mesma natureza 
(sendo, por isso, mais 
amplo - até pelo fato de ser 
hierarquicamente superior 
- que as obrigações erga 
omnes. 
 
Todas as normas de jus 
cogens comportam 
obrigações erga omnes, 
mas nem todas as 
obrigações desta categoria 
podem ser tidas como jus 
cogens”. 
 
 

“Normas de soft law são 
produto recente no direito 
das gentes, tendo como 
característica principal a 
flexibilidade de que são 
dotadas (à diferença das 
obrigações erga omnes e 
das normas de jus cogens, 
cujos comandos são em 
tudo rígidos). 
 
Apesar de não se ter ainda, 
na doutrina 
internacionalista, uma 
conceituação adequada do 
que seja soft law - que, em 
português, pode ser 
traduzida por direito 
plástico, direito flexível ou 
direito maleável -, pode-se 
afirmar que na sua 
moderna acepção ela 
compreende rodas aquelas 
regras cujo valor normativo 
é menos constringente que 
o das normas jurídicas 
tradicionais, seja porque os 
instrumentos que as 
abrigam não detêm o 

 
38 Mazzuoli, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público /Valeria de Oliveira Mazzuoli. -- 9. 
ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 
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 status de "normas 
jurídicas", seja porque os 
seus dispositivos, ainda 
que insertos no quadro de 
instrumentos vinculantes, 
não criam obrigações de 
direito positivo aos 
Estados, ou não criam 
senão obrigações pouco 
constringentes”. 
 
Ex: Regras de Mandela. 
 
Por fim, é bom lembrar que 
segundo o autor, o termo 
“soft law” também é 
chamado de soft norm, 
uma vez que a expressão 
law não seria técnica (por 
ter conotação obrigacional 
no direito saxão). 

 
O professor Mazzuoli traz, ainda, o seguinte quadro (2018, p. 51): 
 

 
 
 
Questão 24 
 
Sobre o caso Gomes Lund vs Brasil e seus desdobramentos, analise os itens: 
 
I. A Corte realçou que as disposições da lei de anistia de 1979 são manifestamente 
incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de efeitos jurídicos e não podem 
seguir representando um obstáculo para a investigação de graves violações de direitos 
humanos, nem para a identificação e punição dos responsáveis. 
 
II. De maneira inédita, foi adotada a Lei n. 12.528, que institui a Comissão Nacional da 
Verdade, com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos 
humanos praticadas durante o regime militar, a fim de efetivar o “direito à memória e à 
verdade e promover a reconciliação nacional”. 
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III. Em 18 de novembro de 2011, foi também adotada a lei que garante o acesso à 
informação, sob o lema de que a publicidade é a regra, sendo o sigilo a exceção. 
 
IV. A doutrina elenca 05 fases para a justiça de transição. 
 
V. A doutrina elenca 03 dimensões (facetas) para a justiça de transição. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas o item IV está errado. 
b) Apenas os itens IV e V estão errados 
c) Apenas o item V está errado. 
d) Todos os itens estão corretos 
e) Todos os itens estão errados. 
 
GAB:  B 
 
Comentários: 
 
I. A Corte realçou que as disposições da lei de anistia de 1979 são manifestamente 
incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de efeitos jurídicos e não podem 
seguir representando um obstáculo para a investigação de graves violações de direitos 
humanos, nem para a identificação e punição dos responsáveis. 
 
Correto. Antes, contudo, vamos relembrar o Caso Gomes Lund vs Brasil. 
 

“(...) Popularmente conhecido como Guerrilha do Araguaia, trata 
da responsabilidade do Estado Brasileiro pela detenção arbitrária, 
tortura e desaparecimento forçado de aproximadamente setenta 
pessoas, dentre elas integrantes do PCB (Partido Comunista 
Brasileiro) e camponeses da Região do Araguaia, situada no 
Estado do Tocantins, entre 1972 e 1975. A maioria das vítimas 
desaparecidas integrava (ou pelo menos havia uma suspeita que 
o fizessem) o movimento de resistência intitulado “Guerrilha do 
Araguaia”, conhecido por realizar atos de residência aos militares. 
Naquela época, o governo do Estado brasileiro implementou 
ações com o objetivo de exterminar todos os integrantes do 
movimento Guerrilha do Araguaia, no que teve êxito. 
 
Ocorre que, no dia 28 de agosto de 1979, o Brasil aprovou a Lei 
Federal 6.683, conhecida popularmente como “Lei da Anistia”. 
Esse diploma normativo perdoou todos aqueles que haviam 
cometidos crimes políticos ou conexos com eles no período da 
ditadura militar, o que acabou gerando a irresponsabilidade de 
todos os agentes do Estado Brasileiro que participaram dos 
massacres ocorridos no período da ditadura. 
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A controvérsia chegou até a CIDH (Comissão) (...). Após o Brasil 
não ter se manifestado sobre os relatórios da CIDH, a demanda 
foi submetida à Corte (...) No dia 24 de novembro de 2010, a 
Corte IDH sentenciou o Caso Gomes Lund, responsabilizando o 
Estado Brasileiro pelas violações ocorridas (..)39 

 
Sobre o item I, é exatamente o que estabelece a professora Flávia Piovesan em sua obra 
sobre Direitos humanos e  o direito constitucional internacional: 
 

(...) No caso Gomes Lund e outros contra o Brasil, a Corte 
Interamericana condenou o Brasil em virtude do 
desaparecimento de integrantes da guerrilha do Araguaia 
durante as operações militares ocorridas na década de 70. O caso 
foi submetido à Corte pela Comissão Interamericana, ao 
reconhecer que o caso “representava uma oportunidade 
importante para consolidar a jurisprudência interamericana 
sobre leis de anistia em relação aos desaparecimentos forçados 
e às execuções extrajudiciais, com a consequente obrigação dos 
Estados de assegurar o conhecimento da verdade, bem como de 
investigar, processar e punir graves violações de direitos 
humanos”. Em sua histórica sentença, a Corte realçou que as 
disposições da lei de anistia de 1979 são manifestamente 
incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de efeitos 
jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a 
investigação de graves violações de direitos humanos, nem para 
a identificação e punição dos responsáveis. Enfatizou a Corte que 
leis de anistia relativas a graves violações de direitos humanos 
são incompatíveis com o Direito Internacional e as obrigações 
jurídicas internacionais contraídas pelos Estados. Respaldou sua 
argumentação em vasta e sólida jurisprudência produzida por 
órgãos das Nações Unidas e pelo sistema interamericano, 
destacando também, decisões judiciais emblemáticas 
invalidando leis de anistia na Argentina, no Chile, no Peru, no 
Uruguai e na Colômbia. A conclusão é uma só: as leis de anistia 
violam o dever internacional do Estado de investigar e punir 
graves violações a direitos humanos (GRIFOS NOSSOS)  40 

 
Ademais, importante lembrar que o STF, no julgamento da ADPF nº 153, declarou a 
recepção (constitucionalidade) da Lei da Anistia (Lei 6.683/1979), entendimento 
divergente do proferido pela Corte IDH, como vimos. 
 

 
39 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo 
Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 377/378. 
40 Piovesan, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional / Flávia Piovesan. – 14. ed., 
rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013. 
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II. De maneira inédita, foi adotada a Lei n. 12.528, que institui a Comissão Nacional da 
Verdade, com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos 
humanos praticadas durante o regime militar, a fim de efetivar o “direito à memória e à 
verdade e promover a reconciliação nacional”. 
 
Correta.  De fato, em 18 de novembro de 2011, foi adotada a Lei n. 12.528, que institui a 
Comissão Nacional da Verdade, com a finalidade de examinar e esclarecer as graves 
violações de direitos humanos praticadas durante o regime militar, a fim de efetivar o 
“direito à memória e à verdade e promover a reconciliação nacional”. O Programa 
Nacional de Direitos Humanos III, lançado em 21 de dezembro de 2009, já previa a 
Comissão Nacional de Verdade, com o objetivo de resgatar as informações relativas ao 
período da repressão militar.41 
 
III. Em 18 de novembro de 2011, foi também adotada a lei que garante o acesso à 
informação, sob o lema de que a publicidade é a regra, sendo o sigilo a exceção. 
 
Correta. De fato, em 2011 foi promulgada a Lei do Acesso à Informação (Lei n° 12.527/ 
2011). 
 
IV. A doutrina elenca 05 fases para a justiça de transição. 
 
Errada. Inicialmente, é bom saber que a doutrina costuma definir justiça de transição 
como sendo “um conjunto de mecanismos judiciais ou extrajudiciais utilizados por uma 
sociedade como um ritual de passagem à ordem democrática após graves violações de 
direitos humanos por regimes autoritários e ditatoriais, de forma que assegure a 
responsabilidade dos violadores de direitos humanos, o resguardo da justiça e a busca da 
reconciliação”42. 
 
A criadora do termo “Justiça de Transição”, Ruti Teitel, elenca em sua obra “Genealogia 
da Justiça de Transição” três fases no fenômeno da justiça de transição, sendo elas: a) 
justiça de transição pós-guerra; b) justiça de transição pós-guerra fria; 3) justiça de 
transição no estado estacionário.43 
 
Em suma: 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 Piovesan, Flávia Direitos humanos e o direito constitucional internacional / Flávia Piovesan. – 14. ed., rev. 
e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 267. 
42 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo 
Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 378. 
43 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo 
Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 383. 
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Fases da Justiça de Transição 
1ª Período pós-segunda guerra mundial; 

2ª Período pós-guerra fria; 
3ª Justiça de Transição no estado estacionário 

 
V. A doutrina elenca 03 dimensões (facetas) para a justiça de transição 
 
Errada, na verdade, são quatro dimensões (facetas) para a justiça de transição.  
 
É que alguns autores44, tomando por base o que foi decidido pelo Conselho de Segurança 
da ONU, traz as seguintes dimensões: 
 

             
 

Dimensões da Justiça de Transição 

1ª Direito à memória e à verdade; 
2ª Direito à reparação das vítimas e seus familiares; 

3ª Adequado tratamento jurídico aos crimes cometidos no passado; 

4ª A reforma das instituições para a democracia. 

 
Um detalhe bem importante é que a partir da dimensão sobre “o adequado tratamento 
jurídico aos crimes cometidos no passado” é que se pode debater a respeito da validade 
ou não das leis de anistia brasileira. Caio Paiva e Thimotie Aragon (2020, p. 381/382), 
dissertando sobre o assunto, apontam que o tema é bastante polêmico e há pelo menos 
duas posições, as quais resumo para vocês: 

 
1ª Corrente: a imprescritibilidade dos crimes contra a 
humanidade é norma de jus cogens e possui caráter 
consuetudinário (e também convencional). Para esta corrente, a 
existência da Convenção Internacional sobre a Imprescritibilidade 
dos Crimes de Guerra e Crimes contra a Humanidade, de 1968, 
apenas declarou a imprescritibilidade dos crimes de guerra e de 

 
44 A exemplo de Caio Paiva e Thimotie Aragon. 

DIMENSÕES (FACETAS) DA 
JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO

1. DIREITO À MEMÓRIA E À 
VERDADE

2. DIREITO À REPARAÇÃO DAS 
VÍTIMAS E SEUS FAMILIARES

3. ADEQUADO TRATAMENTO 
JURÍDICO AOS CRIMES 

COMETIDOS NO PASSADO

4. A REFORMA DAS 
INSTITUIÇÕES PARA A 

DEMOCRACIA
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crimes contra a humanidade, ante a existência prévia de um 
costume internacional no sentido da imprescritibilidade desses 
delitos, conforme a Resolução 2.338 da Organização das Nações 
Unidas, de 1967. O Brasil não aderiu à Convenção Internacional 
sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e Crimes contra 
a Humanidade, mas isso não faria diferença, já que se trata de 
costume internacional (caráter consuetudinário). 
 
2ª Corrente: prescritibilidade dos crimes contra a humanidade e 
dos crimes de guerra (adotada pelas cortes nacionais). Essa é a 
corrente adotada pelas cortes nacionais do Brasil. Para essa 
segunda corrente, não é possível reconhecer a imprescritibilidade 
dos delitos contra a humanidade e de guerra, logo, não é possível 
promover a persecução penal contra os agentes da ditadura pelos 
fatos atentatórios aos direitos humanos que foram cometidos no 
período da ditadura militar brasileira, pois estes estão prescritos. 
Caio Paiva e Thimotie Aragon (2020, p. 282) afirmam que “não 
podemos concordar com esse posicionamento adotado pelos 
Tribunais Brasileiros, isso porque o próprio Supremo Tribunal 
Federal frequentemente aplica o costume internacional 
diretamente em nosso país (...) sem qualquer processo de 
integração.” 

 
Questão 25 
 
Leia o trecho a seguir: 
 
“No âmbito normativo, a característica mais importante deste documento está em ter 
incluído no texto tanto os direitos civis e políticos quanto os direitos econômicos, sociais 
e culturais, para além do direito “dos povos”. Trata-se da primeira convenção de direitos 
humanos a ter conjugado, em um só texto, categorias de direitos até então 
compreendidas em separado.” Valério de Oliveira Mazzuoli, 2018. 
 
O texto do autor faz referência: 
 
a) ao sistema americano 
b) ao sistema africano 
c) ao sistema global 
d) ao sistema indiano 
e) ao sistema europeu 
 
GAB: B 
 
Comentários: 
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O texto do autor faz referência à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 
(também conhecida por Carta de Banjul), que foi aprovada na Conferência Ministerial da 
então Organização da Unidade Africana – OUA, em Banjul, Gâmbia, em janeiro de 198. 
 
Segundo o autor: 
 

(...) No âmbito normativo, a característica mais importante da 
Carta Africana está em ter incluído no texto (no mesmo texto do 
tratado-regente, ao contrário do que ocorreu nos sistemas 
europeu e interamericano) tanto os direitos civis e políticos 
quanto os direitos econômicos, sociais e culturais, para além do 
direito “dos povos”. 43 Trata-se da primeira convenção de 
direitos humanos a ter conjugado, em um só texto, categorias de 
direitos até então compreendidas em separado. Tendo 
consagrado as duas (pode-se até mesmo dizer: as três) categorias 
de direitos num só texto, o que se entende é que a Carta Africana 
não fez qualquer distinção entre os direitos civis e políticos, de 
um lado, e os direitos econômicos, sociais e culturais de outro, o 
que constitui a afirmação da doutrina segundo a qual os direitos 
humanos são indivisíveis (princípio da indivisibilidade dos direitos 
humanos), para além de universais, interdependentes e inter-
relacionados. (GRIFOS NOSSOS).45 

 
Portanto, a alternativa correta “B” (sistema africano). 
 
Questão 26 
 
Sobre o desaparecimento forçado, analise os itens: 
 
I. No Caso Caballero Delgado e Santana vs Guatemala (1993), a Corte IDH entendeu que 
a ausência de tipificação do delito de desaparecimento forçado deve impedir a 
condenação do Estado em âmbito internacional, tendo em vista a reserva penal no 
âmbito internacional. 
 
II. Quanto às vítimas, o desaparecimento forçado possui cinco níveis. 
 
III. O Comentário Geral nº 36 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 
ONU, estabelece que as famílias das vítimas de desaparecimento forçado não devem, em 
circunstância alguma, ser obrigadas a declará-las mortas para estarem aptas à reparação. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas o item I está errado 
b) Todos os itens estão corretos 
c) Apenas o item II está errado 

 
45 Mazzuoli, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos / Valerio de Oliveira Mazzuoli. – 5. ed., rev. 
atual. ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. 
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d) Todos os itens estão errados 
e) Estão errados os itens I e II 

 
GAB: E 
 
Comentários: 
 
I. No Caso Caballero Delgado e Santana vs Guatemala (1993), a Corte IDH entendeu que 
a ausência de tipificação do delito de desaparecimento forçado deve impedir a 
condenação do Estado em âmbito internacional, tendo em vista a reserva penal no 
âmbito internacional. 
 
Errada.  Segundo a doutrina46, no Caso Caballero Delgado e Santana vs Guatemala (1993), 
a Corte manifestou-se no sentido de que a ausência de tipificação do delito de 
desaparecimento forçado não deve impedir a condenação do Estado em âmbito 
internacional. O fato de o Estado ainda não ter criminalizado a conduta de 
desaparecimento forçado deve servir como mola propulsora para uma condenação no 
âmbito internacional, e por conseguinte, uma futura tipificação do delito em análise. Ao 
condenar o Brasil pelo desaparecimento forçado de uma série de pessoas no Caso Gomes 
Lund vs Brasil, a Corte IDH nada mais fez do que manter o seu entendimento consolidado, 
nas palavra de Caio Paiva. 
 
II. Quanto às vítimas, o desaparecimento forçado possui cinco níveis. 
 
Errada. Segundo Caio Paiva e Thimotie Aragon (2020, p. 87), o desaparecimento forçado 
possui, segundo a doutrina, três níveis, sendo eles: 
 

Escala de níveis das vítimas atingidas pelo desaparecimento forçado 

Primeiro nível 
A prática do delito de desaparecimento forçado atinge apenas a 
pessoa desaparecida (TEDH, Caso Çakici vs Turquia) 

Segundo nível 
A prática do delito de desaparecimento forçado atinge a pessoa 
desaparecida e seus familiares (Corte IDH, Blake vs Guatemala) 

Terceiro nível 
A prática do delito de desaparecimento forçado atinge a pessoa 
desaparecida, seus familiares e a sociedade (Corte IDH, Caso 
Bámaca Velásquez vs Guatemala) 

 
III. O Comentário Geral nº 36 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 
ONU, estabelece que as famílias das vítimas de desaparecimento forçado não devem, em 
circunstância alguma, ser obrigadas a declará-las mortas para estarem aptas à reparação. 
 
Correta. O Comentário Gral nº 36 do PIDESC trata sobre o direito à vida. No item 58, traz 
o seguinte: 
 
 

 
46 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo 
Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 387. 
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58. O desaparecimento forçado constitui uma série única e 
integrada de atos e omissões que representam uma grave 
ameaça à vida237. A privação de liberdade, seguida de uma 
recusa em reconhecer que a privação de liberdade ou a ocultação 
do destino da pessoa desaparecida, na prática, retira essa pessoa 
da proteção da lei e coloca sua vida em sério e constante risco, 
pelo qual o Estado é responsável238. Assim, resulta uma violação 
do direito à vida, bem como outros direitos reconhecidos no 
Pacto, em particular, o artigo 7 (proibição de tortura, tratamento 
ou pena cruel, desumana ou degradante), artigo 9 (liberdade e 
segurança pessoal) e artigo 16 (direito ao reconhecimento de 
uma pessoa perante a lei). Os Estados Partes devem tomar 
medidas adequadas para evitar o desaparecimento forçado de 
indivíduos e realizar uma investigação eficaz e rápida para 
determinar o destino e o paradeiro de pessoas que possam ter 
sido sujeitas a desaparecimentos forçados. Os Estados Partes 
também devem assegurar que o desaparecimento forçado de 
pessoas seja punido com sanções penais apropriadas e introduzir 
procedimentos rápidos e eficazes para investigar casos de 
desaparecimentos por completo, por órgãos independentes e 
imparciais239 que operam, via de regra, dentro do sistema de 
justiça criminal ordinária. Devem levar à justiça os responsáveis 
por tais atos e omissões e assegurar que as vítimas de 
desaparecimento forçado e seus parentes sejam informados 
sobre o resultado da investigação e recebam reparação 
integral240. As famílias das vítimas de desaparecimento forçado 
não devem, em circunstância alguma, ser obrigadas a declará-las 
mortas para estarem aptas à reparação241. Os Estados Partes 
também devem proporcionar às famílias das vítimas de 
desaparecidos meios para regularizar seu status legal em relação 
às pessoas desaparecidas após um período de tempo apropriado. 

 
Portanto, os itens I e II estão incorretos. 
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DIREITO CIVIL 
Questão 27  
Acerca das disposições da LINDB, marque a alternativa correta: 
a) A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, 
revoga ou modifica a lei anterior. 
b) A lei do país em que nascida a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da 
personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. 
c) A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados os direitos adquiridos, tidos 
como os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo 
começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a 
arbítrio de outrem.    
d) A lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 
e) O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os 
nubentes realizado o casamento. 
 
GAB: C 
 
Comentários: 
 
a) A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, 
revoga ou modifica a lei anterior. 
 
Errado. Conforme o §2º do art. 2º, da LINDB, “a lei nova, que estabeleça disposições 
gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”. 
 
b) A lei do país em que nascida a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da 
personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. 
 
Errado. A lei do domicílio da pessoa que determina as regras sobre o começo e o fim da 
personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família (Art. 7º da LINDB). 
 
c) A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados os direitos adquiridos, tidos 
como os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo 
começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a 
arbítrio de outrem.    
 
Correto, e, portanto, nossa alternativa. Conforme a LINDB (ART. 6º) a lei em vigor terá 
efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa 
julgada. O mesmo artigo, em seu §2º aborda o conceito de direito adquirido, que é 
exatamente o disposto na alternativa.  
 
d) A lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 
 
Errado. Nosso ordenamento jurídico não admite o fenômeno da repristinação, entendido 
como a restauração da lei revogada pela restauração da lei revogadora. Desta forma, a 
alternativa está incorreta, conforme previsão do art. 2º, §3º, da LINDB. 
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e) O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os 
nubentes realizado o casamento. 
 
Errado. O §4º, do art. 7º da LINDB prescreve que o regime de bens obedecerá a lei do 
país em que tiverem os nubentes domicílio. Caso os domicílios sejam diversos, obedecerá 
à lei do primeiro domicílio conjugal.  
 
Questão 28 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A maioria dos que perfilham da teoria natalista sobre o surgimento da personalidade, 
parte de uma interpretação literal e simplificada da lei, que dispõe que a personalidade 
jurídica começa com o nascimento com vida, o que traz a conclusão de que o nascituro 
não é pessoa.   
b) A emancipação pela concessão dos pais, na falta de um deles, pode ser realizada 
mediante instrumento público ou particular, independente de homologação judicial. 
c) Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência se alguém, 
desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após 
o término da guerra. 
d) A comoriência ocorre quando dois ou mais indivíduos falecem na mesma ocasião, não 
se podendo averiguar se a morte de um precedeu a do outro, presumindo-se 
simultaneamente mortos. 
e) A interdição por incapacidade absoluta ou relativa será objeto de registro no registro 
público. 
 
GAB: B 
 
Comentários: Atenção, a questão pede a alternativa INCORRETA. 
 
a) A maioria dos que perfilham da teoria natalista sobre o surgimento da personalidade, 
parte de uma interpretação literal e simplificada da lei, que dispõe que a personalidade 
jurídica começa com o nascimento com vida, o que traz a conclusão de que o nascituro 
não é pessoa.   
 
Correto. O Código civil determina que a personalidade civil começa do nascimento com 
vida, mas põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Desta forma, o 
nascituro possuiria mera expectativa de direito.  
 

O professor Flávio Tartuce, ao dissertar sobre o tema, assim estabelece: 
 

(...) a teoria natalista prevalecia entre os autores modernos ou 
clássicos do Direito Civil Brasileiro, para quem o nascituro não 
poderia ser considerado pessoa, pois o Código Civil exigia e ainda 
exige, para a personalidade civil, o nascimento com vida. Assim 
sendo, o nascituro não teria direitos, mas mera expectativa de 
direitos. Como adeptos dessa corrente, da doutrina tradicional, 
podem ser citados Sílvio Rodrigues, Caio Mário da Silva Pereira e 
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San Tiago Dantas. Na doutrina contemporânea, filia-se a essa 
corrente Sílvio de Salvo Venosa. Partem esses autores de uma 
interpretação literal e simplificada da lei, que dispõe que a 
personalidade jurídica começa com o nascimento com vida, o 
que traz a conclusão de que o nascituro não é pessoa.”47 

 
Hoje, contido, a teoria que tem ganhado mais força no plano interno e internacional é a 
teoria concepcionista, segundo a qual a personalidade Civil inicia-se desde a concepção. 
 
É adotada pelo pelo STJ em vários julgados, por tratados internacionais e também por 
grande parte da doutrina (ec: Pontes de Miranda, Cristiano Chaves de Farias e Nelson 
Rosenvald, Francisco Amaral, Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Antonio Junqueira 
de Azevedo, etc). 
 
Nesse sentido é o escólio do professor Tartuce (2018, p.88),  
 

(...) a teoria concepcionista é aquela que sustenta que o nascituro 
é pessoa humana, tendo direitos resguardados pela lei. Esse é o 
entendimento defendido por Silmara Juny Chinellato (a principal 
precursora da tese no Brasil), Pontes de Miranda, Rubens Limongi 
França, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, Pablo Stolze 
Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Roberto Senise Lisboa, José 
Fernando Simão, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 
Francisco Amaral, Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Antonio 
Junqueira de Azevedo, Gustavo Rene Nicolau, Renan Lotufo e 
Maria Helena Diniz. 

 

É bom lembrar, ainda, do Enunciado nº 1 da I Jornada de Direito Civil do CJF. 

 

Enunciado nº 1, do Conselho da Justiça Federal (CJF), aprovado 
na I Jornada de Direito Civil: “A proteção que o Código defere ao 
nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da 
personalidade, tais como nome, imagem e sepultura”. 

 
Veja um quadro abaixo que resume as teorias da personalidade48: 
 

TEORIA NATALISTA 
Por meio dessa teoria a aquisição da personalidade ocorre com 
o nascimento com vida, tendo o nascituro mera expectativa de 
direito. 

TEORIA 
CONCEPCIONISTA 

Para essa teoria o nascituro adquiriria personalidade jurídica 
desde a concepção, sendo considerada pessoa.  

 
47 Manual de direito civil: volume único/Flávio Tartuce. – 8. ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 87/88. 
48 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de Direito Civil – volume único. 4 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2020. P. 69-71 
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TEORIA DA 
PERSONALIDADE 

CONDICIONAL 

Nesta teoria o nascituro possui direitos sob condição 
suspensiva, ou seja, o nascimento com vida. 

 
b) A emancipação pela concessão dos pais, na falta de um deles, pode ser realizada 
mediante instrumento público ou particular, independente de homologação judicial. 
 
Errado e, portanto, nossa alternativa. A emancipação é tida como uma espécie de 
antecipação da capacidade plena. Conforme o art. 5º, parágrafo único, inciso I, do CC, ela 
poderá ser realizada de forma voluntária pelos pais, porém na falta de um dos pais, 
somente poderá ser realizada por instrumento público, independente de homologação 
judicial.  
 
c) Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência se alguém, 
desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após 
o término da guerra. 
 
Correto. A existência da pessoa natural termina com a morte (art. 6º do CC). Atualmente 
o critério científico para decretação da morte é a morte encefálica. Porém, o CC 
determina que a morte pode ser presumida nas hipóteses do art. 7º. Dentre estas 
hipóteses encontra-se a mencionada na alternativa (Art. 7º, II, do CC), o que torna a 
questão correta. 
 
d) A comoriência ocorre quando dois ou mais indivíduos falecem na mesma ocasião, não 
se podendo averiguar se a morte de um precedeu a do outro, presumindo-se 
simultaneamente mortos.  
 
Correto. É e previsão do art. 8º do CC, que visa dirimir situações de morte em que não é 
possível identificar qual dos comorientes faleceu primeiro. Tal fato tem muita relevância 
na questão patrimonial e sucessória. 
 
e) A interdição por incapacidade absoluta ou relativa será objeto de registro no registro 
público. 
 
Correto. Atenção às hipóteses de registro (art.9º) e as hipóteses de averbação (Art. 10). 
O disposto no enunciado é hipótese de registro previsto no inciso III do art. 9º do CC. Vale 
lembrar que, embora apenas os menores de 16 anos sejam absolutamente incapazes 
hoje, a redação do art. 9º, III traz exatamente o teor da alternativa, razão pela qual não 
há motivos para anulação. 
 
Questão 29 
 
Analise os itens a seguir acerca da parte geral do Código Civil: 
I. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar 
onde exerce sua profissão.  
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II. Em se tratando de direito à imagem de morto ou de ausente, são partes legítimas para 
requerer a proteção, o cônjuge, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o 
quarto grau. 
III. Consideram-se imóveis para os efeitos legais as energias que tenham valor econômico. 
IV. Nos negócios jurídicos, a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja 
feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha 
conhecimento. 
V. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for mais benéfico à 
parte que não redigiu o dispositivo, se identificável.  
Marque a alternativa que apresenta os itens corretos: 
a) IV e V. 
b) II, IV e V. 
c) I, II e V. 
d) II, III, IV e V. 
e) Todas estão corretas. 
 
GAB: A 
 
Comentários: 
 
I. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar 
onde exerce sua profissão.  
 
Errado. Conforme o art. 73 do CC, o domicílio da pessoa natural, que não tenha residência 
habitual, será o lugar onde for encontrada. 
  
II. Em se tratando de direito à imagem de morto ou de ausente, são partes legítimas para 
requerer a proteção, o cônjuge, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o 
quarto grau. 
 
Errado. O parágrafo único do art. 20 do Código Civil estabelece que em se tratando de 
direito à imagem de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer proteção 
deste direito, o cônjuge, os ascendentes e os descendentes.  
 
III. Consideram-se imóveis para os efeitos legais as energias que tenham valor 
econômico. 
 
Errado. As energias que tenham valor econômico são consideradas bens móveis, 
conforme o art. 83, inciso I, do Código Civil. 
 
IV. Nos negócios jurídicos, a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja 
feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha 
conhecimento. 
 
Correto. É a exata previsão do art. 110 do Código Civil. A reserva mental não autoriza que 
o sujeito pleiteie qualquer tipo de modificação ou até mesmo a anulação do negócio 
jurídico, salvo se o destinatário dela tinha o conhecimento. 
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V. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for mais benéfico 
à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável.  
 
Correto. Trata-se de dispositivo incluído pela Lei nº 13.874/2019, auxiliando os 
operadores do direito na interpretação do negócio jurídico. O art. 113, §1º, IV determina 
que o sentido atribuído deve ser mais benéfico à parte que não tenha redigido o 
dispositivo, se inidentificável.  
 

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados 
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. 

§ 1º  A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o 
sentido que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se 
identificável; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 
Questão 30 
 
Acerca da desconsideração da personalidade jurídica, analise os itens abaixo marcando 
V ou F: 
 
(__) Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os 
patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do 
sócio ou do administrador ou vice-versa. 
 
(__) Constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original 
da atividade econômica específica da pessoa jurídica. 
 
(__) Desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar 
credores e para a prática de atos ilícitos que tenham natureza exclusivamente 
patrimonial. 
 
(__) A mera existência de grupo econômico, ainda que não preencha os requisitos 
exigidos pelo art. 50, caput, do Código Civil, autoriza a desconsideração da personalidade 
jurídica, com vistas a reduzir os danos da parte lesada. 
 
(__) Conforme o Código Civil, se a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, 
obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado a parte contrária, será admitida a 
desconsideração da personalidade jurídica. 
 
Marque a alternativa correta: 
 

a) VFVVF 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
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b) FVVVF 

c) VFFFF 

d) VVFFF 

e) VVFVF 

GAB: C 
 
Comentários: 
 
(__) Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os 
patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do 
sócio ou do administrador ou vice-versa. 
 
Correto. A lei nº 13.874/19 trouxe o conceito de confusão patrimonial no §2º do art. 50 
do Código Civil, senão vejamos: 
 

Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão 
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do 
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, 
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas 
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de 
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados 
direta ou indiretamente pelo abuso 
§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de 
separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: 
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio 
ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, 
de 2019) 
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas 
contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente 
insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 
 

A alternativa se coaduna com o art. 50, I, do Código Civil, o que a torna correta. 
 
(__) Constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original 
da atividade econômica específica da pessoa jurídica. 
 
Errado. A lei nº 13.874/19 acrescentou o §5º ao art. 50 que dispõe que “não constitui 
desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade 
econômica específica da pessoa jurídica”, in verbis: 
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§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a 
alteração da finalidade original da atividade econômica específica 
da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)   

 
(__) Desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar 
credores e para a prática de atos ilícitos que tenham natureza exclusivamente 
patrimonial. 
 
Errado. Conforme o art. 50, §1º, do Código Civil, os atos ilícitos que configuram desvio de 
finalidade podem ser de qualquer natureza.  

Art. 50 

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é 
a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores 
e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído 
pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 
(__) A mera existência de grupo econômico, ainda que não preencha os requisitos 
exigidos pelo art. 50, caput, do Código Civil, autoriza a desconsideração da personalidade 
jurídica, com vistas a reduzir os danos da parte lesada. 
 
Errado. O §4º do art. 50 do Código Civil exige que os requisitos do art. 50, caput estejam 
presentes para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, não sendo 
suficiente a mera existência de grupo econômico. 

Art. 50 

§ 4º  A mera existência de grupo econômico sem a presença dos 
requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a 
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.(Incluído 
pela Lei nº 13.874, de 2019) 

(__) Conforme o Código Civil, se a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, 
obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado a parte contrária, será admitida a 
desconsideração da personalidade jurídica. 
 
Errado. Essa é a previsão que consta do Código de Defesa do Consumidor, conforme o 
art. 28, §5º.  
 

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica 
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo 
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.   

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
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Diferente do CDC, o Código Civil adotou requisitos mais restritos para a desconsideração 
da personalidade jurídica, adotando, conforme a doutrina, a teoria maior da 
desconsideração da personalidade jurídica49. 
 
Apenas para fins de revisão, lembre-se que sobre a desconsideração da personalidade 
jurídica há duas principais teorias: TEORIA MAIOR E MENOR. 

 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

TEORIA MAIOR  
(DIREITO CIVIL) 

TEORIA MENOR  
(CONSUMIDOR E AMBIENTAL) 

Art. 50. Em caso de abuso da 
personalidade jurídica, caracterizado pelo 
desvio de finalidade ou pela confusão 
patrimonial, pode o juiz, a requerimento 
da parte, ou do Ministério Público quando 
lhe couber intervir no processo, 
desconsiderá-la para que os efeitos de 
certas e determinadas relações de 
obrigações sejam estendidos aos bens 
particulares de administradores ou de 
sócios da pessoa jurídica beneficiados 
direta ou indiretamente pelo abuso. 
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 
2019). 
 
Ou seja: precisa do abuso de 
personalidade, caracterizado pelo desvio 
de finalidade (uma loja de celular virou um 
lava-jato), ou pela confusão patrimonial 
(patrimônio dos sócios se confundem com 
o da PJ).  
 
O nome é “teoria maior” porque precisa 
de MAIS requisitos. 
 
Por fim, fiquem atentos, tendo em vista 
que o instituto da desconsideração da 
personalidade jurídica previsto no Código 
Civil sofreu algumas alterações com a Lei 
da Liberdade Econômica (como assim 
ficou conhecida a Lei nº 13.874/2019).  

O juiz poderá desconsiderar a 
personalidade jurídica da sociedade 
quando, em detrimento do consumidor, 
houver abuso de direito, excesso de 
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou 
violação dos estatutos ou contrato social. 
A desconsideração também será 
efetivada quando houver falência, estado 
de insolvência, encerramento ou 
inatividade da pessoa jurídica provocados 
por má administração. 
 
O § 5º do art. 28 é claro ao afirmar: 
também poderá ser desconsiderada a 
pessoa jurídica sempre que sua 
personalidade for, de alguma forma, 
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 
causados aos consumidores. 
 
Ou seja, chama-se TEORIA MENOR porque 
os requisitos são mais simples. 

 
O tema foi cobrado em algumas provas: 
 

 
49 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Coleção Leis Especiais para Concurso: Direito do Consumidor. 8ª Ed. 
Salvador: Editora Juspodvim, 2014. P. 194-198. 
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CAIU NA DPE-RS-2011-FCC: “Conforme jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor 
adotou a denominada teoria menor da desconsideração da 
personalidade jurídica”.50 
 
CAIU NA DPE-AM-2016-FCC: “O juiz poderá desconsiderar a 
personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração 
da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato 
social”.51 
 
CAIU NA DPE-PE-CESPE-2018: “A desconsideração inversa da 
personalidade é aplicável às relações de consumo”.52 
 

Na banca de Direito Privado do último concurso da DPE-RJ (2018, banca própria), o 
examinador pediu para que fosse feita a distinção entre a desconsideração direta (que é 
a tradicional), a inversa, a indireta e a expansiva. 
 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
INVERSA INDIRETA EXPANSIVA 

Atinge o patrimônio da 
empresa, já que o sócio 
oculta seus bens na PJ. 

Desconsideração entre 
sociedades 
controladoras/filiais. 
 
Com a aplicação da 
desconsideração indireta, 
atinge-se o patrimônio da 
sociedade controladora, 
para satisfazer obrigações 
da sociedade 
controlada/filiada, quando 
estas estiverem cometendo 
atos abusivos ou estiver à 
beira da insolvência. 

Essa modalidade tem o 
escopo de atingir o 
patrimônio do sócio oculto 
que se utiliza de um terceiro 
aparente (“laranja”, “testa 
de ferro” ou “homem de 
palha”) para controlar a 
sociedade. Nesse caso, o 
sócio oculto se “esconde” 
atrás de um terceiro para 
não ser responsabilizado 
pelas obrigações da 
sociedade. 

 
Para encerrar - e já pecando pelo excesso -, no recente informativo 673, o STJ 

entendeu que “não há condenação em honorários advocatícios em incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica. REsp 1.845.536-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
Rel. Acd. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por maioria, julgado em 
26/05/2020, DJe 09/06/2020.” 

 
50 CERTO, realmente adotou a teoria menor, como estudamos acima. 
51 CERTO. Nos termos do art. 28 CDC. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade 
quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou 
ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando 
houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por 
má administração. 
52 CORRETO, sobretudo após a vigência do NCPC, que positivou a desconsideração inversa. 
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Com certeza esse ponto será objeto das próximas provas. 
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PROCESSO CIVIL 
Questão 31 
 
Sobre as normas fundamentais do processo civil, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos 
deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 
Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 
 
b) Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 
 
c) O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, salvo 
quando se tratar de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 
 
d) Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, 
de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. 
 
e) Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando 
a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 
 
GAB: C 
 
Comentários: 
 
Atenção, a questão pede a marcação da alternativa INCORRETA. 
 
a) A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos 
deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 
Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 
 
Correto. O CPC/2015 prioriza a ideia da justiça multiportas, ou seja, a previsão de diversas 
formas de tutela de direitos, adequados aos diferentes tipos de litígios. Dessa forma, 
estimula-se a resolução extrajudicial dos conflitos, evitando a sobrecarga do poder 
judiciário. A alternativa encontra previsão no art. 3º, §3º, do CPC. 
 
b) Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 
 
Correto. Previsão do art. 6º do CPC, que aborda o princípio da cooperação, estimulando 
que as partes atuem de forma a tornar o processo mais célere e obter uma decisão de 
mérito compatível com a realidade. 
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c) O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, salvo 
quando se tratar de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 
 
Errada e, portanto, nosso gabarito. Há aqui a presença do princípio da vedação à decisão-
surpresa, priorizando a manifestação das partes antes que o juiz profira decisão no 
processo, inclusive quando se tratar sobre matéria sobre a qual deva decidir de ofício, 
por isso a alternativa está incorreta (Art. 10 do CPC). 
 

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 
base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às 
partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 
matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 

 
d) Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, 
de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. 
 
Correto. O segredo de justiça é uma exceção ao princípio da publicidade, porém, mesmo 
diante desta hipótese, as partes, seus advogados, defensores públicos e o Ministério 
Público, fazem jus ao acesso aos autos e demais atos processuais (Art. 11, parágrafo 
único, do CPC). 

Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser 
autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, 
de defensores públicos ou do Ministério Público. 

e) Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando 
a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 
 
Correto. É a exata previsão do art. 8º do CPC: 
 

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e 
a eficiência. 

 
Questão 32 
Sobre a competência no processo civil, analise os itens a seguir: 
 
I. Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta, sendo 
irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 
 
II. A ação fundada em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro em 
que a coisa estiver situada.  
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III. Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro 
de qualquer deles, à escolha do autor. 
 
IV. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro do seu domicílio principal.  
 
V. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu 
representante ou assistente. 
 
Marque a alternativa que apresenta os itens corretos: 
 
a) I, II, III e V. 
b) I, III, IV e V. 
c) I, IV e V. 
d) IV, III e V. 
e) III e V. 
 
GAB: E 
 
Comentários:  
 
I. Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta, sendo 
irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 
 
Errado. Essa era a previsão do CPC de 1973. Contudo, com o advento do CPC de 2015 a 
redação foi alterada para estabelecer que a competência será determinada no momento 
do registro ou da distribuição da petição inicial, vejam: 
 

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou 
da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 
modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 
posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 
alterarem a competência absoluta. 
 

II. A ação fundada em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro em 
que a coisa estiver situada. 
 
Errado. As ações fundadas em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, 
no foro do domicílio do réu (Art. 46 do CPC). Não confundir a competência de bens 
móveis com bens imóveis.  
 

Bens móveis Foro do domicílio do réu 

Bens imóveis Foro de situação da coisa 

 
III. Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro 
de qualquer deles, à escolha do autor. 
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Correto. Havendo dois réus a escolha do foro ficará à disposição do autor (Art. 46, §4º, 
do CPC). 

§ 4º Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, 
serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. 

 
IV. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro do seu domicílio principal. 
 
Errado. No caso de o réu ter mais de um domicílio ele poderá ser demandado em 
qualquer um dos domicílios (Art. 46, § 1º, do CPC).  
 
V. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu 
representante ou assistente. 
 
Correto. É a previsão do art. 50 do CPC: “A ação em que o incapaz for réu será proposta 
no foro de domicílio de seu representante ou assistente”.  
 
Questão 33 
Bernardo e Bianca casaram-se em 2019 e decidiram morar juntos no município X. Com o 
advento da pandemia, a relação do casal se tornou extremamente difícil, pois Bernardo 
passou a agir de forma violenta com Bianca, chegando até mesmo a agredi-la fisicamente. 
Dessa forma, considerando a não existência de filhos em comum, Bianca decidiu mudar-
se para um outro imóvel que possuía no município Y, e Bernardo, por outro lado, mudou-
se para a casa dos pais no município Z. Bianca procurou a Defensoria para ingressar com 
ação de divórcio. Neste caso, em regra, o foro competente para a demanda será: 
 
a) no município X, por ser o último domicílio do casal. 
 
b) no município Z, já que Bianca é autora da demanda e a competência é estabelecida 
conforme o domicílio do réu. 
 
c) no município Y, já que Bianca foi vítima de violência doméstica e familiar, critério para 
estabelecer a competência. 
 
d) tanto no município X (último domicílio do casal), quanto no Z (domicílio do réu), 
cabendo esta escolha a Bianca. 
 
e) no município X, por ser o local em que estão os bens do casal que serão objeto de 
partilha. 
 
GAB: C 
 
Comentários:  
 
a) no município X, por ser o último domicílio do casal. 
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Errado. O art. 53, I, do NCPC disciplina a competência em caso de ação de divórcio, 
estabelecendo uma ordem de prioridade, conforme a situação apresentada.  
 
No caso em tela, a ação não seria proposta no município X, pois embora o casal não tenha 
filho incapaz, nenhuma das partes reside no antigo domicílio do casal. Além disso, trata-
se de uma hipótese em que houve violência doméstica e familiar, o que é suficiente para 
determinar como foro competente o domicílio da vítima (município Y), conforme a alínea 
d, do inciso I, do art. 53, cuja redação fora dada pela recente Lei nº 13.894, de 2019. 
 

Art. 53. É competente o foro: 
 
I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e 
reconhecimento ou dissolução de união estável: 
 
a) de domicílio do guardião de filho incapaz; 
 
b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; 
 
c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo 
domicílio do casal; 
 
d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos 
termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da 
Penha); (Incluída pela Lei nº 13.894, de 2019) 

 
b) no município Z, já que Bianca é autora da demanda e a competência é estabelecida 
conforme o domicílio do réu. 
 
Errado. Se no caso não houvesse violência doméstica e familiar, esta seria a alternativa 
correta, já que nem Bernardo nem Bianca residem no último domicílio do casal.  
 
c) no município Y, já que Bianca foi vítima de violência doméstica e familiar, critério para 
estabelecer a competência. 
 
Correta, e, portanto, nossa alternativa. É a previsão do art. 53, inciso I, alínea d, do CPC. 
Reparem que esta alínea foi inserida no CPC no ano de 2019, por meio da lei nº 13.894, 
portanto, merece bastante atenção. 
  
d) tanto no município X (último domicílio do casal), quanto no Z (domicílio do réu), 
cabendo esta escolha a Bianca. 
 
Errado. Conforme exposto acima, a regra seria que a ação fosse proposta no domicílio de 
Bianca.  
 
e) no município X, por ser o local em que estão os bens do casal que serão objeto de 
partilha. 
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Errado. A ação não versa exclusivamente sobre bens imóveis para que a ação seja 
proposta no local em que estão situados os bens. Percebam que a ação é de divórcio, 
portanto, seu objeto primordial é promover a dissolução do casamento dos cônjuges. 
Desta forma, aplica-se o disposto no art. 53 do CPC.  
 
Questão 34 
Sobre as hipóteses de modificação de competência, assinale a alternativa correta: 
 
a) A competência absoluta e relativa pode modificar-se pela conexão ou pela continência. 
 
b) Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz 
de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do 
réu. 
 
c) Dá-se continência quando 2 (duas) ou mais ações lhes for comum o pedido ou a causa 
de pedir. 
 
d) O despacho da petição inicial torna prevento o juízo. 
 
e) Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 
desde que haja conexão entre eles. 
 
GAB: B 
 
Comentários: 
 
a) A competência absoluta e relativa pode modificar-se pela conexão ou pela continência. 
 
Errado. A disposição do CPC é no sentindo de que só a competência relativa poderá 
modificar-se pela conexão ou pela continência. Ora, a competência relativa é ligada mais 
aos interesses privados, portanto, passível de derrogação, enquanto a competência 
absoluta apresenta maior relação com os interesses públicos, daí a sua inderrogabilidade 
(Art. 54 do CPC).  
 

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão 
ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.   

 
b) Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz 
de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do 
réu. 
 
Correto e, portanto, o nossa gabarito.  Previsão de extrema importância (Art. 63, § 3º, do 
CPC), que prioriza a boa-fé não só nas relações contratuais, mas também na relação 
processual. Percebam que o juiz irá reputar de ofício (isto é, sem provocação das partes) 
a cláusula como ineficaz e de imediato remeterá os outros ao juízo do foro do domicílio 
do réu, o que prioriza o princípio da efetividade e da primazia da resolução de mérito.  
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c) Dá-se continência quando 2 (duas) ou mais ações lhes for comum o pedido ou a causa 
de pedir. 
 
Errado. A questão confunde os conceitos de conexão e continência. 
 
Inicialmente, vejamos o que diz o art. 55 do NCPC sobre conexão: 

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes 
for comum o pedido ou a causa de pedir. 

Por fim, o art. 56 e 57 do NCPC sobre continência: 
 

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando 
houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o 
pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. 
 
Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido 
proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será 
proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as 
ações serão necessariamente reunidas. 

 
Em resumo: 
 

Conexão Continência 

2 ou mais ações 2 ou mais ações 

Pedido OU causa de pedir comum Identidade de partes e causa de pedir 

- 
O pedido de uma é mais amplo, 

abrangendo os demais. 
 
d) O despacho da petição inicial torna prevento o juízo. 
 
Errado. Essa era a previsão do CPC de 1973, com o advento do CPC de 2015 é o registro 
ou a distribuição da petição inicial que torna prevento o juízo (Art. 59 do CPC).  

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna 
prevento o juízo. 

e) Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 
desde que haja conexão entre eles. 
 
Errado.  O CPC (Art. 55, § 3º, do CPC) não exige que haja conexão entre os processos, é o 
que a doutrina chama de teoria materialista da conexão, já que os limites impostos pela 
teoria tradicional são abandonados, para priorizar a identificação de fatos comuns, 
casuais ou finalísticos entre as diferentes ações, ao invés  da identidade parcial dos 
elementos constitutivos das ações (causa de pedir e pedido).  
 



 

 

96 

GAB. COMENTADO 

PROVA 01 

ESCOLA DE OBJETIVAS 

@CURSOEBLOGRDP 

CURSO RDP 

 
Art. 55. 
 
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 
possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou 
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 
conexão entre eles. 

 

EMPRESARIAL 
 
Questão 35 
 
Márcio pretende atuar na área empresarial e opta pela adoção da forma de Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Nessa hipótese, é CORRETO afirmar 
que: 
 
a) Essa espécie empresarial não está sujeita a inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis. 
 
b) O capital destinado à atividade deverá ser equivalente a pelo menos sessenta salários 
mínimos. 
 
c) De acordo com o entendimento majoritário, a Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada – EIRELI é uma forma de sociedade unipessoal.  
 
d) A EIRELI poderá optar pela adoção de firma ou denominação, acrescida da expressão 
“EIRELI”. 
 
e) Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as 
regras previstas para as sociedades anônimas. 
 
GAB: D 
 
Comentários: 
 
a) Essa espécie empresarial não está sujeita a inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis. 
 
Errada. Para o exercício da atividade empresarial, a EIRELI deve ter inscrição no Registro 
de Empresas Mercantis. Vejamos o enunciado 471, da V Jornada de Direito Civil: “Os atos 
constitutivos da EIRELI devem ser arquivados no registro competente, para fins de 
aquisição de personalidade jurídica. A falta de arquivamento ou de registro de alterações 
dos atos constitutivos configura irregularidade superveniente”. 
 
b) O capital destinado à atividade deverá ser equivalente a pelo menos sessenta salários 
mínimos. 
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Errada. De acordo com o caput do art. 980-A, do CC, o capital social da EIRELI, 
devidamente integralizado, não poderá ser inferior a 100 salários mínimos.  

Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada 
será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do 
capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 
100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. (Incluído 
pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

c) De acordo com o entendimento majoritário, a Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada – EIRELI é uma forma de sociedade unipessoal. 
 
Errada. Pessoal, esse é um tema polêmico na doutrina. Entretanto, há uma opção clara e 
majoritária no sentido de que a EIRELI não é uma sociedade, mas um novo ente jurídico 
personificado.  
 
Nesse sentido, o Enunciado 469 da V Jornada de Direito Civil que diz: “A empresa 
individual de responsabilidade limitada (EIRELI) não é sociedade, mas novo ente jurídico 
personificado”.  
 
De modo similar, o Enunciado 3 da I Jornada de Direito Comercial: “A Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada – EIRELI não é sociedade unipessoal, mas um novo ente, 
distinto da pessoa do empresário e da sociedade empresária”. 
 
d) A EIRELI poderá optar pela adoção de firma ou denominação, acrescida da expressão 
“EIRELI”. 
 
Correta e, portanto, o nosso gabarito. Tal previsão é expressa no art. 980-A, §1, do CC: 
“O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão “EIRELI” após a 
firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada”. 
 

Art. 980-A 
 
§ 1º O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da 
expressão "EIRELI" após a firma ou a denominação social da 
empresa individual de responsabilidade limitada. (Incluído pela 
Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

 
 
e) Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as 
regras previstas para as sociedades anônimas. 
 
Errada. Conforme o art. 980-A, § 6°, do CC, “aplicam-se à empresa individual de 
responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades 
LIMITADAS”.  
 
O erro está, assim, na troca do “limitadas” por “anônimas”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12441.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12441.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12441.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12441.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12441.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12441.htm#art3
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DIREITO DO CONSUMIDOR 
 
Questão 36 
 

Acerca das disposições gerais do Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa 
correta: 

a) A coletividade de pessoas, desde que determináveis, que haja intervindo nas 

relações de consumo, equipara-se a consumidor.  

b) Consumidor standard são todas as vítimas de danos ocasionados pelo 

fornecimento do produto ou serviço defeituoso. 

c) Acerca do conceito de consumidor, o STJ adota a teoria maximalista, sendo o 

consumidor o não profissional, ou seja, aquele que adquire ou utiliza um produto 

para uso próprio ou de sua família. 

d) A vulnerabilidade do consumidor pessoa física é presumida pela lei, enquanto que 

a da pessoa jurídica deve ser demonstrada no caso concreto. 

e) Produto é qualquer bem, desde que material, podendo ser móvel ou imóvel.  

 
GAB: D 
 
Comentários: 
 
a) A coletividade de pessoas, desde que determináveis, que haja intervindo nas relações 
de consumo, equipara-se a consumidor. 
 
Errada. Conforme dispõe o parágrafo único do art. 2º do Código de Defesa do 
Consumidor, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Trata-se dos 
consumidores por equiparação, e que assim como o consumidor stricto sensu, faz jus a 
proteção exarada pelo Código.  

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de 
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas 
relações de consumo. 

 
b) Consumidor standard são todas as vítimas de danos ocasionados pelo fornecimento 
do produto ou serviço defeituoso. 
 
Errada. Consumidor standard ou stricto sensu é tido como toda pessoa física ou jurídica 
que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º, caput, do CDC). 
A alternativa aborda, em verdade, o conceito de consumidor bystanders, ou seja, todas 
as vítimas de danos ocasionamos pelo fornecimento de produto ou serviço defeituoso 
(art. 17 do CDC). 
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c) Acerca do conceito de consumidor, há doutrina que defende a teoria maximalista, 
sendo o consumidor o não profissional, ou seja, aquele que adquire ou utiliza um produto 
para uso próprio ou de sua família. 
 
Errada. Na doutrina e na jurisprudência existem basicamente duas correntes a respeito 
do conceito de consumidor, que se formaram para explicar o que seria o termo 
“destinatário final”. São elas: a) finalistas e b) maximalistas53. 
 

Teoria finalista Teoria maximalista 

A teoria finalista, também chamada 
subjetiva, parte do conceito econômico 
de consumidor e propõe uma 
interpretação restritiva do termo 
destinatário final, já que o consumidor, 
por ser a parte mais frágil da relação, 
merece uma tutela especial. Assim, 
consumidor seria o não profissional, ou 
seja, aquele que adquire ou utiliza um 
produto para uso próprio e de sua família. 
 
Ex: pessoa que adquire quatro cadeiras de 
cozinha na Magazine Luiza para utilização 
em sua casa. 
 
Desta forma, o consumidor seria aquele 
que põe fim a cadeia de produção. Em 
nossa alternativa, há uma confusão entre 
a maximalista e o conceito dada pela 
finalista, o que a torna errada. 

A teoria maximalista, por outro lado, parte 
do conceito jurídico de consumidor, 
esclarecendo que o destinatário final seria 
o destinatário fático do produto ou 
serviço, pouco importando qual 
destinação econômica ele daria ao bem. 
Admitem inclusive a aferição de lucro por 
parte do consumidor.  
 
 

 
É bom lembrar, contudo, que o STJ adota a teoria finalista, porém admite sua mitigação 
em face de uma vulnerabilidade no caso concreto, apresentando a noção da teoria 
finalista mitigada (também chamada de teoria finalista aprofundada ou abrandada), ou 
seja, aquela que abranda a teoria finalista para aplicar o CDC, a quem em tese não seria 
sujeito de proteção (ex: uma pequena empresa de vidros que adquire matéria prima de 
uma grande empresa). 
 
Por fim, a questão está incorreta porque inverte os conceitos trazidos pelas teorias 
elencadas no quadro acima. 
 
d) A vulnerabilidade do consumidor pessoa física é presumida pela lei, enquanto que a 
da pessoa jurídica deve ser demonstrada no caso concreto. 
 

 
53 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Coleção Leis Especiais para Concurso: Direito do Consumidor. 8ª Ed. 
Salvador: Editora Juspodvim, 2014. P. 20-22 
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Correta, e, portanto, nossa alternativa. Conforme abordado na justificativa da alternativa 
anterior, o CDC adota a teoria finalista para o conceito de consumidor. Desta forma, as 
pessoas jurídicas não estariam, a princípio, inclusas nesse conceito, já que não põem fim 
a cadeia de produção. Entretanto, a depender do caso concreto, constatada a 
vulnerabilidade da pessoa jurídica, é possível a aplicação do CDC. Inclusive esse é o 
entendimento dos tribunais. 
 

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. 
MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR 
EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se 
encontra consolidada no sentido de que a determinação da 
qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante 
aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 
2º do CDC, considera destinatário final tão somente o 
destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele 
pessoa física ou jurídica. [...] Vale dizer, só pode ser considerado 
consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que 
exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de 
forma definitiva do mercado de consumo. 3. A jurisprudência do 
STJ, tomando por base o conceito de consumidor por 
equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma 
aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas 
jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando 
finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em 
determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um 
produto ou serviço pode ser equiparada à condição de 
consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma 
vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política 
nacional das relações de consumo, premissa expressamente 
fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção 
conferida ao consumidor. (STJ - REsp: 1195642 RJ 2010/0094391-
6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 
13/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA) 
 

e) Produto é qualquer bem, desde que material, podendo ser móvel ou imóvel. 
 
Errada. O § 1º do art. 3º do CDC dispõe que “produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 
material ou imaterial.” Portanto, há equívoco na alternativa ao exigir que o bem seja 
exclusivamente material.  
 
Questão 37 
 
De acordo com o STJ não se aplica o CDC às seguintes relações, exceto: 
 
a) Relações entre condômino e condomínio. 
b) Entidades abertas de previdência complementar e seus participantes. 
c) Relações decorrentes de contratos de locação predial urbana. 
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d) Serviços advocatícios. 
e) discussões envolvendo o seguro DPVAT  
 
GAB: B 
 
Comentários: 
 
a) Relações entre condômino e condomínio. 
 
Errado. O STJ entende ser inaplicável o Código de Defesa de Consumidor às relações entre 
os condôminos e o condomínio quanto às despesas de manutenção deste.  
 
Nesse sentido a Corte Cidadã: 

 
Cobrança de despesas de manutenção de condomínio - 
inaplicabilidade do CDC. “1. É inaplicável o Código de Defesa de 
Consumidor às relações entre os condôminos e o condomínio 
quanto às despesas de manutenção deste. 2. Existe relação de 
consumo entre o condomínio de quem é cobrado indevidamente 
taxa de esgoto e a concessionária de serviço público.  3. Aplicação 
do artigo 42 do Código de Defesa de Consumidor que determina 
o reembolso em dobro.” REsp 650791/RJ. 
 

b) Entidades abertas de previdência complementar e seus participantes. 
 
Correta, sendo a nossa alternativa. O STJ, no ano de 2016, editou a súmula 563 com o 
seguinte teor:  
 

Súmula 563-STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 
às entidades abertas de previdência complementar, não 
incidindo nos contratos previdenciários celebrados com 
entidades fechadas. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 24/02/2016. DJe 
29/02/2016. 

 
c) Relações decorrentes de contratos de locação predial urbana. 
 
Errado, já que de fato o CDC não se aplica a essas relações. Senão vejamos: 
 

Locação imobiliária – regência por lei específica. “A 
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não se 
aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação 
regido pela Lei 8.245/1991, porquanto, além de fazerem parte de 
microssistemas distintos do âmbito normativo do direito privado, 
as relações jurídicas não possuem os traços característicos da 
relação de consumo, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei n. 
8.078/1990’.” AgInt no AREsp 1147805/RS. 
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d) Serviços advocatícios. 
 
Errado, as relações entre advogado e cliente são regidas por estatuto próprio (Lei nº 
8.906/1994), motivo pela qual não se aplica o CDC: 
 

Relação contratual entre cliente e advogado - Estatuto da OAB “3.  
É orientação assente do STJ que o Código de Defesa do 
Consumidor -  CDC  -  não  é aplicável às relações contratuais entre 
clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da 
Ordem dos Advogados do  Brasil  -  OAB, aprovado pela Lei n. 
8.906/94.” AgInt no REsp 1446090/SC. 
 

e) discussões envolvendo o seguro DPVAT  
 
Errado. O STJ entendeu que as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor 
não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). STJ. 3ª Turma. REsp 1635398-PR, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/10/2017 (Info 614): 
 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 
OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 
AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 
TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 
SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO 
HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 
ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 
SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 
IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE 
NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 
DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da 
contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 
Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro 
obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de 
obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade 
entre as partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras 
componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 
atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 
hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), 
além de inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do 
produto ou fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação 
consumerista na espécie, ainda que se valha das figuras 
equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 
Recurso especial desprovido. (REsp 1635398/PR, Rel. Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 
17/10/2017, DJe 23/10/2017) 
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DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 
 
Questão 38 
Sobre a ação civil pública, marque a alternativa INCORRETA: 
 
a)  A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 
 
b) A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de 
obrigação de fazer ou não fazer. 
 
c) Há a possibilidade de ajuizar uma ação cautelar, com objetivo de evitar o dano. 
 
d) Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o 
Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. 
 
e) Todos os legitimados à ação civil pública poderão tomar dos interessados compromisso 
de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá 
eficácia de título executivo extrajudicial.   
 
GAB: E 
 
Comentários: 
 
Atenção, a questão pede que o aluno marque a alternativa INCORRETA. 
 
a)  A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 
 
Correta. Segundo o parágrafo único do art. 2º da LACP, basta a propositura da ação para 
prevenir a jurisdição, sendo necessária somente a identidade na causa de pedir ou no 
objeto.  

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do 
local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional 
para processar e julgar a causa. 

Parágrafo único : A propositura da ação prevenirá a jurisdição do 
juízo para todas as ações posteriormente intentadas que 
possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.(Incluído 
pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art6
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b) A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de 
obrigação de fazer ou não fazer. 
 
Correta. O art. 3º da LACP autoriza que os legitimados requeiram tutelas que acarretem 
na efetividade do processo. Acrescente-se o fato de que é possível haver também a 
cumulação de pedidos.  
 
c) Há a possibilidade de ajuizar uma ação cautelar, com objetivo de evitar o dano. 
 
Correta. A alternativa está prevista no art. 4º da LACP e visa justamente inibir ou evitar 
qualquer dano que possa ser causado aos objetos de proteção da lei, independente de 
dano ou prova de dolo ou culpa. 
 

Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, 
objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, 
ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de 
grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico.       (Redação dada pela  Lei nº 13.004, de 2014) 

 
d) Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o 
Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. 
 
Correta. A legitimidade para propor Ação Civil Pública é plúrima, desta forma, ao autorizar 
que outra parte assuma a demanda em caso de desistência infundada ou abandono, 
reforça a importância deste instrumento na tutela de direitos difusos e coletivos, 
proporcionando a manutenção da demanda, com outro legitimado no polo ativo (Art. 
5º,§ 3º). Vale destacar, que se a desistência foi fundada, não caberá essa substituição.  
 
e) Todos os legitimados à ação civil púbica poderão tomar dos interessados compromisso 
de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá 
eficácia de título executivo extrajudicial.   
 
Errada e, portanto, nossa alternativa. O § 6º do art. 5º determina que somente os órgãos 
públicos poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta 
às exigências legais. O equívoco da questão está em considerar que todos os legitimados 
do art.5º estariam autorizados a realizar o Termo de Ajustamento de Conduta.  
 

Art. 5º 
§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 
interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às 
exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de 
título executivo extrajudicial. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 
11.9.1990)   (Vide Mensagem de veto)     

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13004.htm#art1
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É bom lembrar que o termo de ajustamento de conduta é também chamado de 
compromisso de ajustamento de conduta. Ademais, Cleber Masson e Ernani Vilhena Jr 
(2019, p. 335/33654) apontam as seguintes características para o TAC: 
 

Extrajudicial 

A assinatura de um TAC decorre da atuação administrativa da 
Defensoria Pública. É possível a assinatura de um TAC havendo ação 
judicial em curso. Segundo os autores, em tal situação, ou o TAC é 
submetido à homologação judicial, o que afastaria sua natureza de 
título extrajudicial, assumindo a natureza de um simples acordo entre 
as partes; ou a validade do TAC ficaria condicionada à desistência da 
ação, sob pena de correr-se o risco de o Judiciário decidir de maneira 
diversa ao que foi avençado. 

Procedimental 
O TAC deve ser firmado no seio de um procedimento, que pode ser 
um inquérito civil ou mesmo um procedimento administrativo. 

Objeto e 
limites: 

O objeto do termo de ajustamento de conduta é a composição para 
adequação de determinada situação à lei, sem renúncia ao direito 
sobre o qual se transaciona. Não havendo possibilidade de renúncia, 
as cláusulas de um TAC deverão tratar apenas da interpretação da 
norma em relação ao caso concreto; especificando-se as obrigações 
assumidas em relação ao modo, tempo e lugar de cumprimento. Não 
havendo possibilidade de reparação do dano, o TAC deverá versar 
sobre a compensação e a indenização respectivas. 

Abrangências 

O objeto do TAC pode ser parcial, ou seja, apenas uma parte da 
situação em discussão/investigação pode ser solucionada no TAC, 
enquanto o inquérito civil continua em curso para a solução da 
questão não abrangida pelo TAC. É possível, igualmente que seja 
objeto do TAC uma composição provisória. Uma ou mais etapas 
podem ser pactuadas antes de se alcançar a solução definitiva. Em 
todos os casos, o TAC será submetido à homologação do órgão de 
controle, sendo o objeto do inquérito civil arquivado total ou 
parcialmente, dependendo da abrangência da solução tratada no 
TAC. 

Astreintes 
O TAC deverá prever, obrigatoriamente, a incidência de multa diária 
em caso de descumprimento de qualquer das obrigações assumidas 
pelo compromitente. 

Destinações de 
indenizações e 

multas: 

As indenizações compensatórias, em caso de direitos difusos ou 
coletivos cuja reparação não for possível, e o valor arrecadado pela 
execução de multas deverão ser destinados a fundos como o previsto 
no art. 13 da Lei da Ação Civil Pública. É possível também que tais 
recursos sejam destinados a projetos de reparação ou prevenção de 
danos a bens jurídicos da mesa natureza. 

 
 

 
54 Prática Penal, civil e tutela coletiva: Ministério Público. Cleber Masson, Ernani de Menezes Velhena Jr. 4, 
Ed. Rio de Janeiro. Forense. São Paulo. Método, 2019. 
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Questão 39 
Sobre ação civil pública, analise os itens a seguir: 
 
I. Segundo o STF, o Ministério Público não tem legitimidade para a propositura de ação 
civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS).  
 
II. Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar, para os fins da Lei da 
Ação Civil Pública, a associação que, concomitantemente, esteja constituída há pelo 
menos 1 (um) ano nos termos da lei civil e inclua, entre suas finalidades institucionais, a 
proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 
econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou 
ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
 
III. Fica facultado somente ao poder público habilitar-se como litisconsortes de qualquer 
das partes. 
 
IV. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão 
irrecorrível. 
 
V. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério 
Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e 
indicando-lhe os elementos de convicção. 
 
Marque a alternativa que apresenta os itens corretos: 
 
a) I, II, III, IV e V 
b) I, II, IV e V 
c) I, II e V 
d) II e V 
e) IV e V 
 
GAB: D 
 
Comentários: 
  
I. Segundo o STF, o Ministério Público não tem legitimidade para a propositura de ação 
civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS).  
 
Errado. Embora o parágrafo único do art. 1º da LACP elenque três situações é que há a 
impossibilidade do uso da ACP, quais sejam: a) tributos; b) contribuições previdenciárias; 
e c) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS, o Plenário do STF decidiu, no RE 
643978/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 9/10/2019, que o Ministério 
Público tem, sim, legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de 
direitos sociais relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
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O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação 
civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). STF. Plenário. RE 
643978/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 
9/10/2019 (repercussão geral – Tema 850) (Info 955). 

 
Mas e a vedação do art. 1º, parágrafo único da Lei nº 7.347/85?  
 
Nesse caso, a doutrina aponta que é necessário que seja feita uma interpretação 
conforme a Constituição Federal do parágrafo único do art. 1º da Lei 7.347/85. 
 
Nesse sentido Márcio Cavalcante: 
 

(...) É necessário que seja feita uma interpretação conforme a 
Constituição Federal do parágrafo único do art. 1º da Lei 
7.347/85, ou seja, é necessário que esse dispositivo seja lido em 
conformidade com o texto constitucional. O objetivo desta 
previsão foi apenas o de evitar a vulgarização da ação coletiva, 
evitando que fossem propostas ações civis públicas para fins de 
simples movimentação do FGTS ou para discutir as hipóteses de 
saque de contas fundiárias. Assim, esse art. 1º, parágrafo único 
não constitui obstáculo para que o Ministério Público proponha 
ação civil pública discutindo FGTS em um contexto mais amplo, 
envolvendo interesses sociais qualificados, ainda que sua 
natureza seja de direitos individuais homogêneos. Se o Ministério 
Público está propondo uma ação civil pública tratando sobre 
direitos individuais homogêneos com relevante interesse social, 
a legitimidade do Parquet, nesta hipótese, decorre diretamente 
do art. 127 da CF/88.55 

 
II. Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar, para os fins da Lei da 
Ação Civil Pública, a associação que, concomitantemente, esteja constituída há pelo 
menos 1 (um) ano nos termos da lei civil e inclua, entre suas finalidades institucionais, a 
proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 
econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou 
ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
 
Correto. De fato, estes são os requisitos exigidos em lei (Art. 5º, V, da LACP) para que 
uma associação possa ingressar com uma Ação Civil Pública. Acrescente-se que o 
requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, quando houver manifesto 
interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância 
do bem jurídico protegido (Art. 5º, § 4º, da LACP). 
 
 

 
55 Disponível em: https://www.dizerodireito.com.br/2019/11/ministerio-publico-possui-legitimidade.html. 
Acesso em 09 de outubro de 2020. 

https://www.dizerodireito.com.br/2019/11/ministerio-publico-possui-legitimidade.html
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§ 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo 
juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela 
dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem 
jurídico a ser protegido. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990) 

 
III. Fica facultado somente ao poder público habilitar-se como litisconsortes de qualquer 
das partes. 
 
Errado. Tanto o poder público quanto as associações podem habilitar-se como 
litisconsortes de qualquer das partes. Trata-se da chamada intervenção móvel56 (art. 6º, 
§3º, da Lei 4.717/65 – Lei da Ação Popular) que permite que as pessoas jurídicas possam 
optar entre contestar, não-contestar ou atuar ao lado do autor, conforme for mais 
benéfico ao interesse público.  
 
Nesse sentido: 

§ 3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, 
cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de 
contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que 
isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo 
representante legal ou dirigente. 

IV. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão 
irrecorrível. 
 
Errado. A decisão em que o juiz concede ou não o mandado liminar, é recorrível por meio 
agravo. (Art. 12 da LACP) 

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 
justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 

V. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério 
Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e 
indicando-lhe os elementos de convicção. 
 
Correta. Exata previsão do art. 6º da LACP. Tal dispositivo mostra uma preocupação por 
parte do legislador, no sentido de que a população não se mantenha inerte frente à 
violação de direitos difusos e coletivos. 57 

Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá 
provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe 

 
56 MAZZEI,Rodrigo. “A ação popular e o microssistema da tutela coletiva”. In: Luiz Manoel Gomes Júnior; 
Ronaldo Fenelon Santos Filho – Ação Popular – Aspectos Relevantes e controvertidos. São Paulo: RCS, 2006.  
57 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação Civil Pública, comentários por artigo. 5º Ed.  Rio de Janeiro: 
Lumen Juris. p. 235. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm#art113
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informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e 
indicando-lhe os elementos de convicção. 

Questão 40 
 
A Associação de Defesa dos Animais Silvestres do Município X ingressou com uma Ação 
Civil Pública em face do Município na defesa do meio-ambiente. Entretanto, durante o 
decorrer do processo, foi constatado que a associação estava agindo com litigância de 
má-fé. Neste caso:  
 
a) somente os diretores responsáveis pela associação serão condenados em honorários 
advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo das perdas e danos, já que respondem 
pelos atos emanados pela associação. 
 
b) não haverá qualquer tipo de responsabilidade, visto que a Lei de Ação Civil Pública, em 
seu art. 18, dispõe que não haverá condenação da associação em honorários, custas e 
despesas processuais, nas ações de que trata a lei. 
 
c) a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão 
solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem 
prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. 
 
d) a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão 
solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, 
ressalvado prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. 
 
e) a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão 
subsidiariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, salvo 
prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. 
 
GAB: C 
 
Comentários: 
 
a) somente os diretores responsáveis pela associação serão condenados em honorários 
advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo das perdas e danos, já que respondem 
pelos atos emanados pela associação. 
 
Errado. O art. 17 da LACP leciona que “em caso de litigância de má-fé, a associação autora 
e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados 
em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade 
por perdas e danos”. Desta forma, a responsabilidade é tanto da associação quanto dos 
diretores responsáveis pela propositura da ação.  
 
É bom lembrar, contudo, que segundo o art. 18 da mesma lei, nas ações civis públicas 
não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer 
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outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em 
honorários de advogado, custas e despesas processuais. 
 

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento 
de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras 
despesas, nem condenação da associação autora, salvo 
comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e 
despesas processuais. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)   
 

b) não haverá qualquer tipo de responsabilidade, visto que a Lei de Ação Civil Pública, em 
seu art. 18, dispõe que não haverá condenação da associação em honorários, custas e 
despesas processuais, nas ações de que trata a lei. 
 
Errado. O art. 18 da LACP, como vimos, dispõe que não haverá a condenação da 
associação autora em honorários, custas e despesas processuais, mas desde que não seja 
comprovada má-fé. Ora, no caso em tela o enunciado deixa claro que a associação atuou 
com litigância de má-fé, o que autoriza sua responsabilização nos termos legais. 
 
c) a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão 
solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem 
prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. 
 
Correto e, portanto, nossa alternativa. É exatamente o que dispõe o art. 17 da LACP, que 
traz quase o mesmo conteúdo do art. 87 do CDC, ambos partes do microssistema de 
tutela coletiva.  
 
Vejamos: 
 

Art. 17, LACP. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora 
e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão 
solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao 
décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas 
e danos. (Renumerado do Parágrafo Único com nova redação 
pela Lei nº 8.078, de 1990) 

Art. 87, CDC. Nas ações coletivas de que trata este código não 
haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários 
periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da 
associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de 
advogados, custas e despesas processuais. 

 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm#art115
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm#art115
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d) a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão 
solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, 
ressalvado prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. 
 
Errado. Note que a alternativa ressalva o prejuízo decorrente de perdas e danos, quando 
o dispositivo legal, na verdade, acrescenta esse prejuízo na responsabilidade da 
associação e dos diretores.  
 
e) a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão 
subsidiariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, salvo 
prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. 
 
Errado. Não há o que se falar em responsabilidade subsidiária, mas sim solidária. A 
associação e os diretores respondem conjuntamente pelos danos causados, não havendo 
qualquer ordem de preferência entre estes.  
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DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
Questão 41 
 
Leia o trecho a seguir: 
 
“(...) Contudo, nós somos impelidos a considerar igualitárias a atribuição de benefícios 
maiores aos mais necessitados e a prescrição de impostos progressivos sobre a renda. E 
o são se o igualitarismo for entendido no sentido da "Igualdade proporcional" ou da 
"Igualdade das relações" de Aristóteles. Pode-se dizer que uma regra de distribuição 
satisfaz esta exigência desde que a quantidade de benefício ou de ônus atribuída a uma 
pessoa constitua uma função monótona crescente da característica pessoal especificada 
pela regra: quanto maior for a característica, tanto maior será a parte. Dois indivíduos 
quaisquer são tratados de forma igual neste sentido, quando a diferença da cota atribuída 
a cada um corresponde igualmente ao grau em que ambos diferem no que respeita à 
característica especificada”. (BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de Política. v. 1. Brasília: 
UnB, 1998). 
 
Tendo por base o texto lido, que trata de uma parte do conceito de igualdade, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
a) O texto base trata do conceito de igualdade material. 
b) O art. 5°, caput, da Constituição Federal de 1988, consagra serem todos iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza. Entretanto, para o entendimento da doutrina 
constitucional, essa igualdade não é meramente formal (consagrada no liberalismo 
clássico), mas, também, material. 
c) A Constituição Federal de 1988, embora consagre a igualdade material, não se 
encarrega de aprofundar essa regra, uma vez que não prevê institutos específicos que 
visam concretizar a isonomia substancial. 
d) As discriminações positivas buscam dar maior efetividade ao princípio da igualdade. 
e) De acordo com entendimento fixado pelo STF, é constitucional a reserva de 20% das 
vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos 
públicos no âmbito da administração pública direta e indireta a candidatos negros. Além 
disso, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de 
heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
GAB: C 
 
Comentários: 
 
a) O texto base trata do conceito de igualdade material. 
 
Correta. Denominada por alguns de igualdade real ou substancial, a igualdade material 
tem por finalidade igualar os indivíduos, que essencialmente são desiguais. Sabe-se que 
as pessoas possuem diversidades que muitas vezes não são superadas quando 
submetidas ao império de uma mesma lei, o que aumenta ainda mais a desigualdade 
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existente no plano fático. Nesse sentido, faz-se necessário que o legislador, atentando 
para esta realidade, leve em consideração os aspectos diferenciadores existentes na 
sociedade, adequando o direito às peculiaridades dos indivíduos. De acordo com Marcelo 
Novelino, “a igualdade não deve ser confundida com homogeneidade”58. Assim, a lei 
pode e deve estabelecer distinções, uma vez que os indivíduos são diferentes em sua 
essência, devendo os iguais ser tratados igualmente e os desiguais tratados 
desigualmente, de acordo com suas diferenças. O trecho trata, claramente, dessa 
acepção da igualdade.  
 
b) O art. 5°, caput, da Constituição Federal de 1988, consagra serem todos iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza. Entretanto, para o entendimento da doutrina 
constitucional, essa igualdade não é meramente formal (consagrada no liberalismo 
clássico), mas, também, material. 
 
Correta. O art. 5°, da CRFB/88, de fato, consagra serem todos iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza. Como aponta Pedro Lenza:  

 
“Deve-se, contudo, buscar não somente essa aparente igualdade 
formal (consagrada no liberalismo clássico), mas, principalmente, 
a igualdade material. Isso, porque, no estado social ativo, 
efetivador dos direitos humanos, imagina-se uma igualdade mais 
real perante os bens da vida, diversa daquela apenas formalizada 
em face da lei”59. 

 
c) A Constituição Federal de 1988, embora consagre a igualdade material, não se 
encarrega de aprofundar essa regra, uma vez que não prevê institutos específicos que 
visam concretizar a isonomia substancial. 
 
Errada, e, portanto, o nosso gabarito. Pessoal, em diversas hipóteses a própria 
Constituição se encarrega de aprofundar a regra da isonomia material. Como aponta 
Pedro Lenza: 

“Em diversas hipóteses a própria Constituição se encarrega de 
aprofundar a regra da isonomia material: a) art. 3°, I, III e IV; b) 
art. 4°, VIII; c) art. 5°, I, XXXVII, XLI e XLII; d) art. 7°, XX, XXX, XXXI, 
XXXII e XXXIV; e) art. 12, §§2° e 3°; f) art. 14, caput; g) art. 19, III; 
(...) etc”. 

 
d) As discriminações positivas buscam dar maior efetividade ao princípio da igualdade. 
 
Correta. Segundo Uadi Lammêgo Bulos, "Ações afirmativas, também denominadas de 
discriminações positivas ou desequiparações permitidas, são as que defluem da própria 
linguagem prescritiva das constituições, com vista à efetividade do princípio da 
isonomia”60. 
 

 
58 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2010 
59 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado®. Saraiva Educação SA, 2017. 
60 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2017. 
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e) De acordo com entendimento fixado pelo STF, é constitucional a reserva de 20% das 
vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos 
públicos no âmbito da administração pública direta e indireta a candidatos negros. Além 
disso, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de 
heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
Correta. Trata-se de entendimento fixado pelo STF na ADI 41: 
 

“A Lei nº 12.990/2014 estabeleceu uma cota aos negros de 20% 
das vagas em concursos públicos realizados no âmbito da 
administração pública federal, das autarquias, das fundações 
públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia 
mista controladas pela União. O STF declarou que essa Lei é 
constitucional e fixou a seguinte tese de julgamento: "É 
constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos 
concursos públicos para provimento de cargos efetivos e 
empregos públicos no âmbito da administração pública direta e 
indireta.” Além da autodeclaração, é possível que a 
Administração Pública adote critérios de heteroidentificação 
para analisar se o candidato se enquadra nos parâmetros da 
cota”61. 

Questão 42 
Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) O reconhecimento da supremacia da Constituição e de sua força vinculante em relação 
aos Poderes Públicos torna inevitável a discussão sobre formas e modos de defesa da 
Constituição e sobre a necessidade de controle de constitucionalidade dos atos do poder 
Público, especialmente das leis e atos normativos. 

b) Não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal 
que não declara expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 
Público, afastando apenas sua incidência em parte. 

c) Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo do Poder Público. 

d) Os vícios formais, que levam à inconstitucionalidade formal, traduzem defeito de 
formação do ato normativo, pela inobservância de princípio de ordem técnica ou 
procedimental ou pela violação de regras de competência.  

e) O controle difuso verifica-se em um caso concreto, e a declaração de 
inconstitucionalidade dá-se incidenter tantum, prejudicialmente ao exame de mérito. 

 
61 Fonte: Dizer o Direito. Acesso em < 
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/listar/?categoria=1&subcategoria=1&assunto
=2> 
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GAB: B 
 
Comentários: 
 
a) O reconhecimento da supremacia da Constituição e de sua força vinculante em relação 
aos Poderes Públicos torna inevitável a discussão sobre formas e modos de defesa da 
Constituição e sobre a necessidade de controle de constitucionalidade dos atos do poder 
Público, especialmente das leis e atos normativos. 
 
Correta. Como ensina Gilmar Mendes, “nessa linha de entendimento, assenta Kelsen que 
uma Constituição que não dispõe de garantia para anulação dos atos inconstitucionais 
não é, propriamente, obrigatória. E não se afigura suficiente uma sanção direta ao órgão 
ou agente que promulgou o ato inconstitucional, porquanto tal provimento não o retira 
do ordenamento jurídico. Faz-se mister a existência de órgão incumbido de zelar pela 
anulação dos atos incompatíveis com a Constituição”62. 
 
b) Não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal 
que não declara expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 
Público, afastando apenas sua incidência em parte. 
 
Errada e, portanto, o gabarito. Prevista no art. 97 da CF/88, a cláusula de reserva do 
plenário estabelece que o julgamento da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
do Poder Público, quando efetuada por tribunal, só será possível pelo voto da maioria 
absoluta dos seus membros ou dos membros de seu órgão especial (art. 93, XI CRFB/88), 
ou seja, pelo tribunal pleno. 

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros 
ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os 
tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
do Poder Público.         (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

Contudo, a assertiva está diretamente oposta ao entendimento fixado pelo STF na 
Súmula Vinculante n° 10:  
 

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão 
de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare 
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

 
c) Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo do Poder Público. 
 
Correta. Pessoal, a cláusula de reserva de plenário - também conhecida como full bench, 
tem alta incidência em provas. Como vimos, significa que, se um Tribunal for declarar a 
inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, é obrigatória que essa declaração de 

 
62 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. Saraiva Educação SA, 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1035%C2%A73iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1045
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inconstitucionalidade seja feita pelo voto da maioria absoluta do Plenário ou do órgão 
especial deste Tribunal. Esta exigência da cláusula de reserva de plenário tem como 
objetivo conferir maior segurança jurídica para as decisões dos Tribunais, evitando que, 
dentro de um mesmo Tribunal, haja posições divergentes acerca da constitucionalidade 
de um dispositivo, gerando instabilidade e incerteza. 
 
É bom lembrar que há hipóteses em que não se aplica a cláusula de reserva de plenário, 
como em julgamentos por juízes singulares, turmas recursais, causas em que se aplique 
a não recepção de normas anteriores à Constituição, ou naquelas em que se utilize da 
técnica da interpretação conforme, por exemplo. 
 
Além disso, havendo pronunciamento anterior, emanado do Plenário do STF ou do órgão 
competente do TJ local declarando determinada lei ou ato normativo inconstitucional, 
será possível que o Tribunal julgue que esse ato é inconstitucional de forma monocrática, 
isto é, sem observar a cláusula de reserva de plenário, sendo mais uma exceção à cláusula 
de reserva de Plenário. 
 
d) Os vícios formais, que levam à inconstitucionalidade formal, traduzem defeito de 
formação do ato normativo, pela inobservância de princípio de ordem técnica ou 
procedimental ou pela violação de regras de competência. 
 
Correta. Como ensina Gilmar Mendes, “os vícios formais afetam o ato normativo 
singularmente considerado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos e 
procedimentos relativos à formação da lei”63. 
 
e) O controle difuso verifica-se em um caso concreto, e a declaração de 
inconstitucionalidade dá-se incidenter tantum, prejudicialmente ao exame de mérito. 
 
Correta. Como explica Pedro Lenza, nesse caso, “pede-se algo ao juízo, fundamentando-
se na inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, ou seja, a alegação de 
inconstitucionalidade será a causa de pedir processual”64. 
 
Questão 43 
Sobre a disciplina do Mandado de Segurança, julgue os itens a seguir. 
 
I - O mandado de segurança, criação brasileira, é uma ação constitucional de natureza 
civil. 
 
II - Foi constitucionalizado em 1934, permanecendo em todas as constituições 
posteriores. 
 
III - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público. 

 
63 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado®. Saraiva Educação SA, 2017 
64 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado®. Saraiva Educação SA, 2017 
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IV - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado 
de segurança contra atos de outros tribunais. 
 
V – De acordo com a jurisprudência do STJ, a teoria da encampação é aplicada no 
mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, apenas os seguintes 
requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou 
informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; e b) manifestação a respeito 
do mérito nas informações prestadas. 
 
Assinale a alternativa correta.  
 
a) Estão corretos apenas os itens I, III e IV. 
b) Apenas o item II está incorreto. 
c) Todos os itens estão corretos. 
d) Estão corretos apenas os itens I, II, III e IV.  
e) Estão corretos apenas os itens I, II e III. 
 
GAB: A 
 
Comentários: 
 
I - O mandado de segurança, criação brasileira, é uma ação constitucional de natureza 
civil. 
 
Correto. Como explica Pedro Lenza, o mandando de segurança é uma ação constitucional 
de natureza civil, qualquer que seja a natureza do ato impugnado. Nas palavras do autor:  
 

“Restringido o alcance da teoria brasileira do habeas corpus pela 
reforma constitucional de 1926, sob forte influência da doutrina 
e jurisprudência da época, que buscavam nas ações possessórias 
instrumentos para suprir a lacuna deixada pela aludida reforma, 
o mandando de segurança é constitucionalizado em 1934, sendo 
introduzido na Carta maior e permanecendo nas posteriores, 
com exceção da de 193765”. 

 
II - Foi constitucionalizado em 1934, permanecendo em todas as constituições 
posteriores. 
 
Errado. Como explicado no item anterior, o MS esteve presente em todas as 
Constituições brasileiras após 1934, com exceção d constituição autoritária de 1937.  
 
III - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público. 
 

 
65 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado®. Saraiva Educação SA, 2017 
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Correto. Trata-se da literalidade do art. 5°, LXIX, da CRFB/88. 
 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público;   

 
IV - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado 
de segurança contra atos de outros tribunais. 
 
Correto. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 624, do STF. 
 

Súmula 624-STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal 
conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos 
de outros tribunais. 

 
V - De acordo com a jurisprudência do STJ, a teoria da encampação é aplicada no 
mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, apenas os seguintes 
requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou 
informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; e b) manifestação a respeito 
do mérito nas informações prestadas. 
 
Errado. O STJ consolidou seu entendimento sobre a aplicação da teoria da encampação 
ao Mandado de Segurança na Súmula 628:  
 

Súmula 628, do STJ: A teoria da encampação é aplicada no 
mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os 
seguintes requisitos:  
a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que 
prestou informações e a que ordenou a prática do ato 
impugnado; 
b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; 
e 
c) ausência de modificação de competência estabelecida na 
Constituição Federal. 

 
Como se pode perceber, no item, falta o importante requisito da ausência de modificação 
de competência estabelecida na Constituição federal. 
 
Portanto, apenas os itens I, III e IV estão corretos e o nosso gabarito é a letra A. 
 
Questão 44 
Sobre a organização do Estado brasileiro e a repartição de competências, assinale a 
alternativa CORRETA. 
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a) Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, 
processual, econômico, tributário, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho. 

b) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado 
ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei ordinária. 

c) No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. A superveniência de lei federal sobre normas gerais 
revoga a lei estadual, no que lhe for contrária. 

d) De acordo com a jurisprudência do STF, é constitucional lei estadual que 
discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular. 

e) De acordo com a jurisprudência do STF, lei estadual pode determinar que 
faculdades particulares devolvam o valor da matrícula em caso de desistência do 
curso ou pedido de transferência, realizados antes do início das aulas. 

GAB: E 
 
Comentários: 
 
a) Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, 
processual, econômico, tributário, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho. 
 
Errada. De acordo com o art. 24, I, da CRFB/88, a competência para legislar sobre direito 
econômico e tributário é concorrente. As demais, citadas na assertiva, são privativas da 
União, conforme art. 22, I, da Carta Magna.  

 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e 
urbanístico;      

 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 

b) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou 
reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei ordinária 
 
Errada. De acordo com o art. 18, § 2°, da CRFB/88, no caso dos territórios, sua criação, 
transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em LEI 
COMPLEMENTAR. 
 

Art. 18 (...) 
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§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, 
transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem 
serão reguladas em lei complementar. 

c) No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. A superveniência de lei federal sobre normas gerais revoga a 
lei estadual, no que lhe for contrária. 
 
Errada. De fato, de acordo com o § 1°, do art. 24, da CRFB/88, “no âmbito da legislação 
concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais”. 
Entretanto, de acordo com o §4°, do referido artigo “a superveniência de lei federal sobre 
normas gerais SUSPENDE a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária”. Pessoal, 
muita atenção com essa pegadinha! Nesse caso, é muito comum confundirmos a 
suspensão da eficácia com a revogação da lei estadual contrária à norma geral editada 
pela União. 
 
d) De acordo com a jurisprudência do STF, é constitucional lei estadual que discipline a 
instalação de antenas transmissoras de telefonia celular. 
 
Errada. De acordo com o STF, lei estadual nesse sentido é inconstitucional! Vejamos: 
  

“É inconstitucional Lei estadual que, a pretexto de proteger a 
saúde da população, estabelece limites de radiação para a 
instalação de antenas transmissoras de telefonia celular. Essa lei 
adentra na esfera de competência privativa da União para legislar 
sobre telecomunicações. A União, no exercício de suas 
competências (art. 21, XI e art. 22, IV, da CF/88), editou a Lei nº 
9.472/97, que, de forma nítida, atribui à ANATEL a definição de 
limites para a tolerância da radiação emitida por antenas 
transmissoras. A União, por meio da Lei nº 11.934/2009, fixou 
limites proporcionalmente adequados à exposição humana a 
campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Dessa forma, 
a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos 
de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus 
respectivos interesses (presumption against preemption) foi 
nitidamente afastada por norma federal expressa (clear 
statement rule)”. STF. Plenário. ADI 2902, Rel. Edson Fachin, 
julgado em 04/05/2020 (Info 981 – clipping)66 

 
e) De acordo com a jurisprudência do STF, lei estadual pode determinar que faculdades 
particulares devolvam o valor da matrícula em caso de desistência do curso ou pedido de 
transferência, realizados antes do início das aulas. 
 
Correta. Em recente julgado, decidiu o STF: 

 
66 Fonte: Dizer o Direito. Acesso em: 
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/f3067d687ee39c3cbfa75573457e47
9d?categoria=1&subcategoria=4> 
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“É constitucional lei estadual que estabeleça que as instituições 
de ensino superior privada são obrigadas a devolver o valor da 
taxa de matrícula, podendo reter, no máximo, 5% da quantia, 
caso o aluno, antes do início das aulas, desista do curso ou solicite 
transferência”. STF. Plenário. ADI 5951, Rel. Cármen Lúcia, 
julgado em 16/06/2020 (Info 985 – clipping)67. 

 
 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
Questão 45 
 
Analise o caso hipotético a seguir. 
 
O Defensor público do estado do Rio de Janeiro ajuizou contra o Município de Duque de 
Caxias 10 (dez) ações civis públicas nas quais alega que 10 (dez) diferentes crianças estão 
há mais tempo em acolhimento institucional do que prevê a lei. Diante disso, pediu que 
cada uma delas fossem encaminhadas à programa de acolhimento familiar e que sejam 
indenizadas por danos morais. O juiz, invocando o art. 332, III, do CPC, julgou 
improcedente liminarmente o pedido, ao fundamento de que se trataria de controvérsia 
repetitiva justamente por se tratar de 10 ações civis públicas versando sobre o mesmo 
objeto. 
 
Diante do caso narrado e tendo em vista a jurisprudência do STJ sobre o tema, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 

a) Não agiu corretamente o juiz, uma vez que, em ACP na qual se questiona 
acolhimento institucional de criança ou adolescente, não é admissível o 
julgamento de improcedência liminar ou o julgamento antecipado do pedido, 
especialmente quando não há tese jurídica fixada em precedente vinculante. 

b) Agiu corretamente o juiz, já que o acolhimento por prazo superior ao legal, 
conquanto ilegal, algumas vezes é indispensável, porque, em muitas hipóteses, 
não há família adequada para receber a criança. 

c) Não agiu corretamente o juiz ao extinguir as ações invocando o art. 332, III, do 
CPC. Entretanto, diante das peculiaridades do caso concreto e do princípio do 
melhor interesse da criança e do adolescente, a decisão deve prevalecer. 

d) Agiu corretamente o juiz, pois o problema do acolhimento institucional por 
período superior ao previsto na legislação é de natureza estrutural, eis que 
envolve a falta de recursos do Poder Público. 

e) Agiu corretamente o juiz, porque o fato se enquadra perfeitamente ao que é 
previsto no art. 332, III, do CPC, que autoriza o julgamento de improcedência 
liminar do pedido.  

 
67 Fonte: Dizer o Direito. Acesso em: < 
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/580f9aa264f1108da3db844806f395
2e?categoria=1&subcategoria=4> 
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GAB: A 
 
Comentários: 
 
Em qualquer prova de Defensoria Pública você não pode ir sem entender sobre o 
acolhimento institucional, sobretudo em provas feitas pela FCC ou por bancas próprias. 
O tema é bastante explorada tendo em vista ser, na prática, um assunto muito 
enfrentado pelos Defensores e Defensoras Públicas desse país. 
 
O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, no § 1º do art. 19 do ECA, o 
acolhimento institucional e o acolhimento familiar. 
 

§ 1º Toda criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua 
situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, devendo 
a autoridade judiciária competente, com base em relatório 
elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, 
decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 
reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em 
quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. 
(Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017) 

  
Aliás, o acolhimento institucional e familiar são medidas protetivas previstas no art. 101, 
VII do ECA: 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a 
autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as 
seguintes medidas: 

VII - abrigo em entidade; 

VII - acolhimento institucional; (Redação dada pela Lei nº 12.010, 
de 2009) Vigência 

Inclusive, adianto o termo “abrigo” ou “abrigamento” não pode ser utilizado, sobretudo 
em uma prova de Defensoria Pública. Isso porque a Lei nº 12.010/2009 substituiu o termo 
“abrigo” por “acolhimento institucional”, como vemos acima. 
 
O § 1º do art. 101, assim, traz o conceito de acolhimento institucional e familiar. 

§ 1º O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são 
medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de 
transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, 
para colocação em família substituta, não implicando privação de 
liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13509.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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Segundo o art. 19, § 2 da ECA, cuja redação fora dada pela Lei 13.509/2017, o prazo 
máximo para a criança ou adolescente permanecerem em acolhimento institucional é de 
18 (dezoito) meses. 

§ 2 o A permanência da criança e do adolescente em programa de 
acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 
(dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao 
seu superior interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017) 

Feitas essas considerações, vamos aos itens, 
 
a) Não agiu corretamente o juiz, uma vez que, em ACP na qual se questiona acolhimento 
institucional de criança ou adolescente, não é admissível o julgamento de improcedência 
liminar ou o julgamento antecipado do pedido, especialmente quando não há tese 
jurídica fixada em precedente vinculante. 
 
Correta e, portanto, o nosso gabarito. Inicialmente, saibam distinguir dois institutos 
processuais: 1) o julgamento antecipado do mérito e 2) a improcedência liminar do 
pedido. 
 
Inicialmente, vejam que o julgamento antecipado do mérito (ou do pedido), encontra 
previsão no art. 355 do Código de Processo Civil:  

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 
sentença com resolução de mérito, quando: 

I - não houver necessidade de produção de outras provas; 

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 
houver requerimento de prova, na forma do art. 349 . 

Neste caso, o magistrado julga o pedido (procedente ou não), quando estiver 
caracterizado um dos requisitos do art. 355 (ex: matéria exclusivamente de direito e não 
houver necessidade de nenhuma outra prova). 
 
Já a improcedência liminar (também chamada de improcedência primafacie, tem 
previsão no art. 332 do NCPC, vejamos: 
 

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, 
independentemente da citação do réu, julgará liminarmente 
improcedente o pedido que contrariar: 

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do 
Superior Tribunal de Justiça; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13509.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art344
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art349
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II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo 
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos 
repetitivos; 

III - entendimento firmado em incidente de resolução de 
demandas repetitivas ou de assunção de competência; 

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 

Neste caso, portanto, o juiz julga o feito improcedente sem sequer citar o réu, por isso 
que a sentença é contra o autor, porque se fosse improcedência liminar contra o réu 
violaria o devido processo legal e seus corolários. 
 
Em recente julgado, o STJ entendeu que em ação civil pública que verse sobre 
acolhimento institucional de criança ou adolescente por período acima daquele fixado 
em lei (no caso, vimos que é 18 meses), não é admissível o julgamento de improcedência 
liminar ou o julgamento antecipado do pedido, especialmente quando, a despeito da 
repetitividade da matéria, não há tese jurídica fixada em precedente vinculante”. 
 

“Em ação civil pública que versa sobre acolhimento institucional 
de menor por período acima daquele fixado em lei, não é 
admissível o julgamento de improcedência liminar ou o 
julgamento antecipado do pedido, especialmente quando, a 
despeito da repetitividade da matéria, não há tese jurídica fixada 
em precedente vinculante”. STJ. 3ª Turma. REsp 1854842/CE, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/06/2020 (Info 673)68. 

 
Sobre o tema, trago o resumo do julgado69: 
 

Caso concreto: o MP/CE ajuizou contra o Município de Fortaleza 10 
ações civis públicas nas quais alega que 10 diferentes crianças estão há 
mais tempo em acolhimento institucional do que prevê a lei. Diante 
disso, o MP pediu que elas sejam encaminhadas à programa de 
acolhimento familiar e que sejam indenizadas por danos morais. O juiz, 
invocando o art. 332, III, do CPC, julgou improcedente liminarmente o 
pedido (rectius: julgou antecipadamente o pedido), ao fundamento de 
que se trataria de controvérsia repetitiva justamente por se tratar de 
10 ações civis públicas versando sobre o mesmo objeto. No mérito, a 

 
68 Fonte: Dizer o direito. Acesso em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/e41990b122b864f164d2ab96e832
2690?categoria=7&subcategoria=60> 
69 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Em ACP na qual se questiona acolhimento institucional de menor, 
não é admissível o julgamento de improcedência liminar ou o julgamento antecipado do pedido, 
especialmente quando não há tese jurídica fixada em precedente vinculante. Buscador Dizer o Direito, 
Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/e41990b122b864f164d2ab96e832
2690>. Acesso em: 10/10/2020 
 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/e41990b122b864f164d2ab96e8322690
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/e41990b122b864f164d2ab96e8322690
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sentença afirmou que: i) o acolhimento por prazo superior a 2 anos, 
conquanto ilegal, algumas vezes indispensável porque, em muitas 
hipóteses, não há família adequada para recebê-lo; ii) não há prova de 
que o Município teria agido de modo doloso, intencional ou negligente; 
iii) o problema do acolhimento institucional por período superior a 2 
anos é de natureza estrutural, eis que envolve a falta de recursos do 
Poder Público. O STJ afirmou que não era admissível o julgamento de 
improcedência liminar ou o julgamento antecipado do pedido. 
Diferentemente do tratamento dado à matéria no revogado CPC/73, 
não mais se admite, no CPC/2015, o julgamento de improcedência 
liminar do pedido com base no entendimento firmado pelo juízo em 
que tramita o processo sobre a questão repetitiva, exigindo-se, ao 
revés, que tenha havido a prévia pacificação da questão jurídica 
controvertida no âmbito dos Tribunais, materializada em determinadas 
espécies de precedentes vinculantes, a saber: súmula do STF ou do STJ; 
súmula do TJ sobre direito local; tese firmada em recursos repetitivos, 
em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de 
assunção de competência. Por se tratar de regra que limita o pleno 
exercício de direitos fundamentais de índole processual, em especial o 
contraditório e a ampla defesa, as hipóteses autorizadoras do 
julgamento de improcedência liminar do pedido devem ser 
interpretadas restritivamente, não se podendo dar a elas amplitude 
maior do que aquela textualmente indicada pelo legislador no art. 332 
do novo CPC. De igual modo, para que possa o juiz resolver o mérito 
liminarmente e em favor do réu, ou até mesmo para que haja o 
julgamento antecipado do mérito imediatamente após a citação do 
réu, é indispensável que a causa não demande ampla dilação 
probatória. STJ. 3ª Turma. REsp 1854842/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
julgado em 02/06/2020 (Info 673). 

 
O art. 332, III, do CPC/2015 possui certa correspondência com o art. 285-A do CPC/1973, 
segundo o qual “quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já 
houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá 
ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente 
prolatada”. 
 
Entretanto, as hipóteses em que se autoriza o julgamento liminar de improcedência no 
novo CPC são substancialmente diferentes daquela prevista no antigo CPC: 
 

• antes se admitia o julgamento prematuro nas hipóteses em que a 
matéria repetitiva já havia sido objeto de entendimento uniforme 
fixado pelo juízo (bastava o juiz já ter julgado casos semelhantes); 
 
• com o novo CPC, isso acabou. Agora, a aplicação dessa técnica de 
aceleração de julgamento está condicionada a prévia pacificação da 
questão controvertida no âmbito dos Tribunais, materializada em 
determinadas espécies de precedentes vinculantes.  
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No caso concreto, a sentença concluiu que era possível o julgamento de improcedência 
liminar do pedido ao fundamento de que existiam causas repetitivas naquele mesmo 
juízo sobre a matéria, o que autorizaria a extinção prematura do processo com resolução 
de mérito. 
 
Ocorre que esse entendimento desconsidera que o novo CPC obrigatoriamente exige, 
para que se adote essa excepcional técnica de aceleração do julgamento, que desde logo 
se verifique a ocorrência de prescrição ou decadência ou, para o que importa à hipótese 
em exame, que a matéria tenha sido previamente decidida por um Tribunal mediante a 
adoção de alguma das técnicas de formação de precedentes elencada nos incisos do art. 
332. 
 
Desta forma, a alternativa está correta porque de fato o magistrado agiu em 
desconformidade com o entendimento proferido pelo STJ no REsp 1854842/CE, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 02/06/2020 (Info 673). 
 
b) Agiu corretamente o juiz, já que o acolhimento por prazo superior ao legal, conquanto 
ilegal, algumas vezes é indispensável, porque, em muitas hipóteses, não há família 
adequada para receber a criança. 
 
Errada. Para que possa o juiz resolver o mérito liminarmente e em favor do réu, ou até 
mesmo para que haja o julgamento antecipado do mérito imediatamente após a citação 
do réu, é indispensável que a causa não demande ampla dilação probatória. Neste caso, 
o magistrado não agiu corretamente, como vimos. 
 
c) Não agiu corretamente o juiz ao extinguir as ações invocando o art. 332, III, do CPC. 
Entretanto, diante das peculiaridades do caso concreto e do princípio do melhor 
interesse da criança e do adolescente, a decisão deve prevalecer. 
 
Errada. A decisão não deve prevalecer, sobretudo porque não estabelece parâmetros 
mínimos que digam respeito ao melhor interesse da criança. Ao contrário, a sentença 
violou princípios básicos da criança e da juventude. 
 
d) Agiu corretamente o juiz, pois o problema do acolhimento institucional por período 
superior ao previsto na legislação é de natureza estrutural, eis que envolve a falta de 
recursos do Poder Público. 
 
Errada. De início, saibam que segundo o professor Edilson Vitorelli,  
 

“Litígios estruturais são litígios coletivos decorrentes do modo 
como uma estrutura burocrática, usualmente, de natureza 
pública, opera. O funcionamento da estrutura é que causa, 
permite ou perpetua a violação que dá origem ao litígio coletivo. 
Assim, se a violação for apenas removida, o problema poderá ser 
resolvido de modo aparente, sem resultados empiricamente 
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significativos, ou momentaneamente, voltando a se repetir no 
futuro.” 70 

 
Na alternativa, o erro é afirmar que o magistrado agiu corretamente, quando não é 
verdade. Sem ingressar no mérito do tema abordado, o magistrado agiu em 
desconformidade com as regras processuais, oportunidade em que não poderia julgar 
nos termos do art. 332 do NCPC, tendo em vista haver a absoluta necessidade de dilação 
probatória. 
 
e) Agiu corretamente o juiz, porque o fato se enquadra perfeitamente ao que é previsto 
no art. 332, III, do CPC, que autoriza o julgamento de improcedência liminar do pedido. 
 
Errada. Como vimos em linhas passadas, o STJ entendeu que agiu o magistrado em 
desconformidade, sobretudo pelo presente feito necessitar de uma cognição mais 
aprofundada.  
 
Questão 46 
 
Leia o trecho a seguir: 
 
“(...) as categorias jurídicas criança e adolescente, enquanto sujeito de direitos, foram 
inaugurações do legislador constitucional, que as tratou pela primeira vez por sua 
condição de seres humanos plenamente equipados de potencialidades nas relações 
sociais”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: 
em busca da Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014.) 
 
 Sobre o histórico e o tratamento conferido pelo ordenamento jurídico brasileiro às 
crianças e aos adolescentes, assinale a alternativa INCORRETA.  
 

a) É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

b) De acordo com a doutrina, um dos princípios exclusivos do âmbito da tutela jurídica 

da criança e do adolescente é o da proteção integral. 

c) O “menor”, no modelo da situação irregular já era considerado sujeito de direitos, 

refletindo o disposto na Declaração de Direitos da Criança de 1959. 

 
70 VITORELLI, Edilson. Levando os conceitos a sério: processo estrutural, processo coletivo, processo 
estratégico e suas diferenças. Revista de Processo: RePro, ano 43, vol. 284, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
out. 2018, p. 345. 
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d) A proteção, com prioridade absoluta, não é mais obrigação exclusiva da família e do 

Estado: é um dever social. As crianças e os adolescentes devem ser protegidos em razão 

de serem pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. 

e) O modelo da proteção integral surgiu em substituição ao modelo da situação irregular 

ou doutrina do direito do menor, que era fundado no binômio carência/delinquência. 

GAB: C 
 
Comentários: 
 
a) É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 
Correta. Trata-se da literalidade do art. 227, da CRFB/88: 
 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 
 

b) De acordo com a doutrina, um dos princípios exclusivos do âmbito da tutela jurídica 
da criança e do adolescente é o da proteção integral. 
 
Correta. Como aponta Nucci:  

 
“(...) um dos princípios exclusivos do âmbito da tutela jurídica da 
criança e do adolescente é o da proteção integral. Significa que, 
além de todos os direitos assegurados aos adultos, afora todas as 
garantias colocadas à disposição dos maiores de 18 anos, as 
crianças e os adolescentes disporão de um plus, simbolizado pela 
completa e indisponível tutela estatal para lhes afirmar a vida 
digna e próspera, ao menos durante a fase de seu 
amadurecimento”.71 
 

c) O “menor”, no modelo da situação irregular já era considerado sujeito de direitos, 
refletindo o disposto na Declaração de Direitos da Criança de 1959. 
 

 
71 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: em busca da Constituição 
Federal das Crianças e dos Adolescentes. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
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Errada e, portanto, o nosso gabarito. No modelo da situação irregular, o menor era objeto 
de proteção ou objeto de tutela e não sujeito de direitos. Como ensina Zapata:  
 

“Em crítica e oposição a esse modelo de tratamento da criança e 
do adolescente, surgiu o modelo/paradigma/doutrina da 
Proteção Integral. A semente desse modelo está contida na 
Declaração de Direitos da Criança de 1959. (...) Porém, pode-se 
afirmar que a referida doutrina foi consagrada na Convenção 
Sobre os Direitos da Criança de 1989. No Brasil, esse paradigma 
foi previsto no art. 227 da Constituição Federal e consolidado por 
meio da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente)”72. 

 
Dissertando sobre o modelo da situação irregular, esclarecem Fabiana Botelho Zapata e 
Flávio Frasseto:73. 

 
“O modelo da situação irregular era encampado pelo Código de 
Menores de 1979. Seguindo essa linha de raciocínio, a palavra 
“menor” referia-se a um conceito estigmatizante, relacionando-
se àquela criança que se encontrava em situação irregular, em 
geral, praticando ilícitos. O menor era objeto de proteção ou 
objeto de tutela e não sujeito de direitos. Por tais motivos, fala-
se na institucionalização/judicialização do menor, cabendo ao 
“Juiz de Menores” decidir sua sorte e seu futuro. A doutrina 
aponta a existência de uma inversão de valores, uma vez que, ao 
invés de existir uma discriminação positiva, com mais direitos e 
proteção – qualitativa e quantitativamente, tínhamos, na época 
do temeroso “Direito do menor”, uma discriminação negativa, 
retirando-lhes garantias e direitos, que foram alcançados pela 
humanidade, por meio de lutas e conquistas. Nesse sentido, 
dispunha o art. 6º do Código de Menores que “a autoridade 
judiciária a que se refere esta Lei será o Juiz de Menores, ou o Juiz 
que exerça essa função na forma da legislação local”, sendo certo 
que o mesmo poderia determinar medidas de ordem geral, que, 
ao seu prudente arbítrio, se demonstrarem necessárias à 
assistência, proteção e vigilância ao menor”. 

 
d) A proteção, com prioridade absoluta, não é mais obrigação exclusiva da família e do 
Estado: é um dever social. As crianças e os adolescentes devem ser protegidos em razão 
de serem pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. 
 

 
72 ZAPATA, Fabiana Botelho; FRASSETO, Flávio Américo; GOMES, Marcos Vinícius M. Lopes. Coleção 
defensoria Pública-Ponto A Ponto: Direitos da Criança e do Adolescente. Saraiva Educação SA, 2016. 
73 Direitos da criança e do adolescente/Fabiana Botelho Zapata, Flávio Américo Frasseto; coordenação 
Marcos Vinícius Manso Lopes Gomes. – São Paulo: Saraiva, 2016. – (Coleção defensoria pública: ponto a 
ponto), p.18/19, ebook. 
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Correto. A noção de proteção como dever social advém do princípio da proteção integral 
e do disposto no art. 227, da CRFB/88. Como aponta a doutrina específica, crianças e 
adolescentes são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. 
 
e) O modelo da proteção integral surgiu em substituição ao modelo da situação irregular 
ou doutrina do direito do menor, que era fundado no binômio carência/delinquência. 
 
Correta. Conforme aduz a doutrina, era a fase da criminalização da infância pobre. Havia 
uma consciência geral de que o Estado teria o dever de proteger os menores, mesmo que 
suprimindo suas garantias74. O modelo da situação irregular era encampado pelo Código 
de Menores de 1979. Seguindo essa linha de raciocínio, a palavra “menor” referia-se a 
um conceito estigmatizante, relacionando-se àquela criança que se encontrava em 
situação irregular, em geral, praticando ilícitos. 
 
Abaixo, um resumo importante sobre as fases de proteção da criança e do adolescente 
no Brasil. 
 

FASES DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL 

ABSOLUTA 
INDIFERENÇA 

Período anterior ao Século XVI. Não existiam normas 
relacionadas à criança e ao adolescente. O estado era 
indiferente para crianças e adolescentes. 

MERA IMPUTAÇÃO 
As leis tinham apenas o propósito de coibir a prática de 
ilícitos pelos “menores”. 

FASE TUTELAR 
Foram conferidos aos adultos poderes para promover a 
integração sociofamiliar da criança, com tutela reflexa de 
seus interesses pessoais. 

PROTEÇÃO INTEGRAL 

As leis passaram a reconhecer direitos e garantias às 
crianças e aos adolescentes, considerando-os como pessoa 
em desenvolvimento. É na quarta fase que se insere a Lei nº 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 
Questão 47 
 
Acerca dos princípios que orientam o direito das crianças e adolescentes, julgue os itens 
a seguir.  
 
I - A proteção integral deverá ser garantida para todas as crianças e adolescentes, sem 
distinção. Tal proteção possui fundamento tanto no âmbito interno – Constituição 
Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente, como também na esfera externa – por 
meio dos Tratados e Convenção Internacionais. 
 
II – Conforme a jurisprudência do STJ, a ordem cronológica de preferência das pessoas 
previamente cadastradas para adoção não tem um caráter absoluto, devendo ceder ao 
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.  

 
74 ZAPATA, Fabiana Botelho; FRASSETO, Flávio Américo; GOMES, Marcos Vinícius M. Lopes. Coleção 
defensoria Pública-Ponto A Ponto: Direitos da Criança e do Adolescente. Saraiva Educação SA, 2016. 
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III - Conforme a jurisprudência do STJ, a adoção unilateral é irrevogável, em virtude de 
norma expressa nesse sentido, prevista no art. 39, § 1º, do ECA, e em razão do melhor 
interesse do adotando, não podendo ser flexibilizada. 
 
Assinale a alternativa CORRETA.  
 
a) Estão corretos apenas os itens I e III. 
 
b) Estão corretos apenas os itens I e II. 

c) Está correto apenas o item I. 

d) Estão corretos apenas os itens II e III. 

e) Está correto apenas o item II. 

GAB: B 
 
Comentários: 
 
I - A proteção integral deverá ser garantida para todas as crianças e adolescentes, sem 
distinção. Tal proteção possui fundamento tanto no âmbito interno – Constituição 
Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente, como também na esfera externa – por 
meio dos Tratados e Convenção Internacionais. 
 
Correto. Em âmbito interno podemos citar os arts. 227, da CRFB/88, e 1° a 3°, do ECA. 
Em âmbito internacional, por exemplo, a Convenção sobre direitos da Criança, 
internalizada pelo Decreto 99.710/90. 
 
II – Conforme a jurisprudência do STJ, a ordem cronológica de preferência das pessoas 
previamente cadastradas para adoção não tem um caráter absoluto, devendo ceder ao 
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 
 
Correto. De fato, o STJ entendeu que a ordem cronológica de preferência das pessoas 
previamente cadastradas para adoção não tem um caráter absoluto  
 

“A ordem cronológica de preferência das pessoas previamente 
cadastradas para adoção não tem um caráter absoluto, devendo 
ceder ao princípio do melhor interesse da criança e do 
adolescente, razão de ser de todo o sistema de defesa erigido 
pelo ECA, que tem na doutrina da proteção integral sua pedra 
basilar”. STJ. 3ª Turma. HC 505730/SC, Rel. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, julgado em 05/05/202075. 
 

 
75 Fonte: Dizer o Direito. Acesso em: 
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/listar/?categoria=7&palavra-
chave=melhor+interesse&criterio-pesquisa=e 
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III - Conforme a jurisprudência do STJ, a adoção unilateral é irrevogável, em virtude de 
norma expressa nesse sentido, prevista no art. 39, § 1º, do ECA, e em razão do melhor 
interesse do adotando, não podendo ser flexibilizada. 
 
Errada. A Corte decidiu justamente em sentido contrário, afirmando que, em virtude do 
princípio do melhor interesse, a irrevogabilidade prevista no art. 39, §1°, do ECA, poderia 
ser afastada. Vejamos:  
 

“No caso de adoção unilateral, a irrevogabilidade prevista no art. 
39, § 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser 
flexibilizada no melhor interesse do adotando. STJ”. 3ª Turma. 
REsp 1.545.959-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para 
acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 6/6/2017 (Info 608)76. 

 
O STJ lembrou que a adoção unilateral, ou adoção por cônjuge, é espécie do gênero 
adoção, que se distingue das demais, principalmente pela ausência de ruptura total entre 
o adotado e os pais biológicos, porquanto um deles permanece exercendo o Poder 
Familiar sobre o menor, que será, após a adoção, compartilhado com o cônjuge adotante. 
Nesse tipo de adoção, que ocorre quando um dos ascendentes biológicos faleceu, foi 
destituído do Poder Familiar, ou é desconhecido, não há consulta ao grupo familiar 
estendido do ascendente ausente, cabendo tão-só ao cônjuge supérstite decidir sobre a 
conveniência, ou não, da adoção do filho pelo seu novo cônjuge/companheiro.  
 
Pontuou a Corte: 
 

(...) Embora não se olvide haver inúmeras adoções dessa natureza 
positivas, mormente quando há ascendente - usualmente o pai - 
desconhecidos, a adoção unilateral feita após o óbito de 
ascendente, com o consequente rompimento formal entre o 
adotado e parte de seu ramo biológico, por vezes, impõe 
demasiado sacrifício ao adotado. 4. Diante desse cenário, e 
sabendo-se que a norma que proíbe a revogação da adoção é, 
indisfarçavelmente, de proteção ao menor adotado, não pode 
esse comando legal ser usado em descompasso com seus fins 
teleológicos, devendo se ponderar sobre o acerto de sua 
utilização, quando reconhecidamente prejudique o adotado. 5. 
Na hipótese sob exame, a desvinculação legal entre o adotado e 
o ramo familiar de seu pai biológico, não teve o condão de 
romper os laços familiares preexistentes, colocando o adotado 
em um limbo familiar, no qual convivia intimamente com os 
parentes de seu pai biológico, mas estava atado, legalmente, ao 
núcleo familiar de seu pai adotivo. 6. Nessas circunstâncias, e em 
outras correlatas, deve preponderar o melhor interesse da 
criança e do adolescente, que tem o peso principiológico 

 
76 Fonte: Dizer o direito. Acesso em: 
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/cc384c68ad503482fb24e6d1e3b512
ae?categoria=7&palavra-chave=melhor+interesse&criterio-pesquisa=e 
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necessário para impedir a aplicação de regramento claramente 
desfavorável ao adotado - in casu, a vedação da revogação da 
adoção - cancelando-se, assim, a adoção unilateral 
anteriormente estabelecida. 7. Recurso provido para, desde já 
permitir ao recorrente o restabelecimento do seu vínculo 
paterno-biológico, cancelando-se, para todos os efeitos legais, o 
deferimento do pedido de adoção feito em relação ao 
recorrente. (REsp 1545959/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 01/08/2017) 

 
 
Assim, estão corretos apenas os itens I e II.  
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
Questão 48 
 
O sistema de dualidade de jurisdição pode ser encontrado em alguns países, exceto: 
 
a) Alemanha 
b) Estados Unidos 
c) França 
d) Portugal 
e) Grécia 
 
GAB: B 
 
Comentários: É preciso entender os sistemas administrativos (também chamados de 
sistemas de controle), pois são de extrema importância para nossas provas. 
 
O professor José dos Santos Carvalho Filho traz, inicialmente, o conceito de sistemas 
administrativos. 
 

“Sistemas de controle é o conjunto de instrumentos 
contemplados no ordenamento jurídico que têm por fim 
fiscalizar a legalidade dos atos da Administração. Cada 
ordenamento jurídico apresenta mecanismos próprios para esse 
controle. Esses mecanismos buscam, na verdade, evitar que a 
atividade administrativa, seja no âmbito interno, seja a que se 
estende aos administrados, fique desprovida de controle da 
legalidade. Se isso fosse admitido, a lei poderia ser a todo 
momento violada pelo administrador, retirando completamente 
a segurança da coletividade. Os sistemas sofrem sempre alguma 
variação, mas, com uma ou outra pequena diferença, pode dizer-
se que dois são os sistemas básicos de controle: o sistema do 
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contencioso administrativo e o sistema da unidade de jurisdição.” 
(GRIFOS NOSSOS)77 

 
Portanto, vimos que há basicamente dois sistemas: o sistema do contencioso 
administrativo (ou de dualidade de jurisdição) e o sistema da unidade de jurisdição 
(também chamado de sistema de jurisdição una). 
 
Segundo o escólio de Rafael Carvalho Rezende de  Oliveira78, o sistema de da dualidade 
de jurisdição pode ser conceituado da seguinte forma: 
 

a) sistema da dualidade de jurisdição (sistema do contencioso 
administrativo ou da jurisdição administrativa): adotado, 
inicialmente, na França e utilizado por diversos países (exs.: 
Alemanha, Portugal etc.), o sistema consagra duas ordens de 
jurisdição:  
 
a.1) ordinária ou comum: exercida pelo Judiciário sobre os atos 
dos particulares em geral; e  
 
a.2) administrativa: exercida por juízes e Tribunais 
administrativos, que tem na cúpula o denominado Conselho de 
Estado, dotado de forte independência em relação ao Poder 
Executivo. O Conselho de Estado exerce a função consultiva, com 
a expedição de recomendações (avis), e a função contenciosa por 
meio de decisões (arrêts) sobre conflitos envolvendo a 
juridicidade das atividades administrativas. 

 
Esse, contudo, não é o sistema adotado pelo Brasil, mas por exemplo, adotado por países 
como França, Alemanha, Portugal e também Grécia, como bem lembra Alexandre Mazza: 
 

“O sistema do contencioso administrativo, ou modelo francês, é 
adotado especialmente na França e na Grécia. O contencioso 
administrativo caracteriza-se pela repartição da função 
jurisdicional entre o Poder Judiciário e tribunais administrativos.” 

 
Veremos, agora, o sistema de jurisdição una, também chamado de sistema (ou modelo) 
inglês, justamente por ter origem inglesa e norte-americana (sabendo disso, já poderia 
ser marcada a resposta correta). Esse, pois, é o modelo adotado pelo Brasil e países como 
Estados Unidos e México, por exemplo. 
 
Nesse sentido os ensinamentos do professor Carvalho Filho (2019, p. 1.412): 
 

 
77 Carvalho Filho, José dos Santos Manual de Direito Administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 33. 
ed. – São Paulo: Atlas, 2019, p. 1.410. 
78 Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo / Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 
8. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2020, p.58. 
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“Diverso delineamento tem o sistema da unidade de jurisdição, 
também conhecido como sistema do monopólio de jurisdição ou 
sistema inglês. Por essa modalidade de sistema, todos os litígios, 
administrativos ou de caráter privado, são sujeitos à apreciação e 
à decisão da Justiça comum, vale dizer, a que é composta de 
juízes e tribunais do Poder Judiciário. Adotam o sistema da 
unidade de jurisdição os Estados Unidos, o México e alguns 
outros países, entre eles o Brasil. (GRIFOS NOSSOS) 

 
É que no sistema da jurisdição una todas as causas, mesmo aquelas que envolvem 
interesse da Administração Pública, são julgadas pelo Poder Judiciário.79  
 
Para a doutrina, o fundamento da adoção do sistema da unidade de jurisdição pelo Brasil 
está sufragado pelos termos do art. 5º, XXXV, da vigente Constituição: “A lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. O preceito é claro: 
nenhuma decisão de qualquer outro Poder que ofenda direito, ou ameace ofendê-lo, 
pode ser excluída do reexame, com foros de definitividade, por órgãos jurisdicionais. A 
Administração Pública em nenhum momento exerce função jurisdicional, de forma que 
seus atos sempre poderão ser reapreciados no Judiciário.80 
 
Assim, por exemplo, as decisões administrativas (ex: imaginem uma demissão de um 
servidor) não fazem coisa julgada fora do âmbito administrativo. De fato, podem até fazer 
coisa julgada no âmbito administrativo, oportunidade em que o prejudicado poderá 
propor a medida judicial cabível, isso porque a Constituição de 1988 adota o sistema 
inglês, ao estabelecer o princípio da inafastabilidade em seu art. 5º, XXXV. 
 
Assim, analisaremos os itens a seguir, lembrando que o enunciado quer saber onde o 
sistema de dualidade de jurisdição NÃO pode ser encontrado, já que põe um “exceto” no 
final da frase. 
 
a) Alemanha 
 
Errada. Como vimos, a Alemanha adota o sistema de dualidade (francês), também 
chamado de sistema do contencioso administrativo ou da jurisdição administrativa. 
 
b) Estados Unidos 
 
Correta, e portanto, o nosso gabarito. Como vimos, os EUA adotam o sistema inglês, 
assim como o Brasil. 
 
c) França 
 

 
79 Mazza, Alexandre Manual de direito administrativo / Alexandre Mazza. – 9. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 71 
80 Carvalho Filho, José dos Santos Manual de Direito Administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 33. 
ed. – São Paulo: Atlas, 2019, p. 1.411. 
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Errada. A França, na verdade, foi o berço do sistema de dualidade, inclusive o próprio 
sistema leva o nome do país (sistema francês). 
 
d) Portugal 
 
Errada. Portugal também adota o sistema de dualidade de jurisdição. 
 
e) Grécia 
 
Errada. A Grécia, como vimos, também adota o sistema francês (dualidade). 
 
Questão 49 
 
Sobre inteligência artificial (IA) e algoritmos para a prática de decisões administrativas, 
marque alternativa correta: 
 
a) é inviável no âmbito da administração pública 
b) prescinde de motivação  
c) a decisão administrativa robótica é inadmissível no direito brasileiro 
d) a opacidade da decisão robótica é motivo para sua invalidação  
e) a tecnologia, neste caso, viola princípios administrativos, notadamente o da 
fundamentação das decisões 
 
GAB: D 
 
Comentários: Para o candidato responder a referida questão, deveria ter conhecimento 
do Enunciado nº 12 do CEJ/CJF resultante da I Jornada de Direito Administrativo, 
realizada em 2020: 
 

Enunciado nº 12: A decisão administrativa robótica deve ser 
suficientemente motivada, sendo a sua opacidade motivo de 
invalidação 

 
Na verdade, chegou-se à conclusão de que é possível utilizar-se de sistemas de 
inteligência artificial e algoritmos para decidir administrativamente. Contudo, isso não 
quer dizer que a administração possa decidir de qualquer maneira. Ao contrário, ela deve 
ser suficientemente motivada tal como as demais decisões proferidas por força 
intelectual humana, e sua opacidade (ex: decisão ilegível em razão de sua transparência, 
por exemplo) seria motivo para a invalidação. 
 
Não pense que isso é algo super novo, pois o uso de inteligência artificial no Judiciário 
Brasileiro, por exemplo, já é uma realidade, inclusive no Supremo Tribunal Federal, 
conforme estabelece a doutrina: 

(...) Na Corte constitucional brasileira, no Supremo Tribunal 
Federal (STF), o robô de inteligência artificial se chama VICTOR, 
em homenagem ao Ministro do STF Victor Nunes Leal, 
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responsável no passado pela sistematização das Súmulas do STF, 
as quais, historicamente, criaram uma maior facilidade de 
aplicação das teses fixadas por aquela Corte. 

Este robô analisa as petições de recursos extraordinários que 
chegam ao STF com o objetivo de identificar se tratam de temas 
que já foram decididos pela Corte no âmbito da repercussão 
geral, para fins de aplicação da solução ao caso concreto, com a 
devolução do processo ao Tribunal de origem ou a rejeição do 
recurso extraordinário. 

A ideia é que, nos próximos anos, o sistema VICTOR seja 
implantado nos Tribunais locais, de modo a evitar que recursos 
subam ao STF desnecessariamente, sendo aplicada localmente a 
decisão dada em repercussão geral8. 

No Superior Tribunal de Justiça (STJ), mais alta Corte brasileira 
para interpretação do direito federal infraconstitucional, está 
sendo desenvolvido um sistema de inteligência artificial chamado 
de SÓCRATES, com o objetivo de produzir um exame 
automatizado do recurso e do acórdão recorrido, apresentando 
a legislação aplicável, uma lista de casos similares já julgados pelo 
tribunal e uma sugestão de decisão. O intuito é facilitar a tomada 
de decisão pelo relator do processo, com a expectativa de que tal 
sistema traga um incremento de 10% nos processos julgados em 
relação ao volume protocolizado em cada período.81 

A Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, já utiliza inteligência 
artificial (IA) para algumas áreas de seus serviços: 
 

“A inteligência artificial já está sendo usada na Defensoria Pública 
de Mato Grosso do Sul com o sistema de agendamento, instalado 
pela Administração Superior em maio deste ano. Nestes cinco 
meses, a tecnologia está evitando as filas e otimizando o 
atendimento à população. 
  
“O sistema utiliza inteligência artificial estudando o perfil de cada 
núcleo, quantos atendimentos, casos novos, retornos, quanto 
tempo cada atendimento leva, horário de início do atendimento, 
horário de almoço, férias e licenças. Ele compila tudo e gera a 
disponibilidade de horários para cada defensor público, 
respeitando suas funções específicas e a previsão de ausência. O 
sistema está interligado com outros que também desenvolvemos 
aqui na Defensoria Pública, sempre com o objetivo de dar 

 
81 Marcus Abraham e João Ricardo Catarino. O uso da inteligência artificial na aplicação do direito público 
– o caso especial da cobrança dos créditos tributários – um estudo objetivado nos casos brasileiro e 
português. Disponível em: e-Pública: Revista Eletrónica de Direito Público versão On-line ISSN 2183-184X. 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-184X2019000200010#_ftn8
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celeridade ao trabalho da defensora e do defensor público e 
facilitar a vida do assistido”, explicou Higuchi.”82 

 
Não há dúvidas, assim, que a tecnologia, sobretudo em tempos pós-pandemia, será 
absolutamente útil para a execução dos serviços da administração pública em geral (aqui 
incluindo os serviços de assistência jurídica prestados pelas Defensorias deste país). 
 
Agora veremos cada uma das alternativas propostas. 
 
a) é inviável no âmbito da administração pública 
 
Errada. Vimos que é admissível nos termos do Enunciado 12 do CEJ/CJF. 
 
b) prescinde de motivação  
 
Errada. Verbo “prescindir” significa “dispensar”, e como vimos, a decisão robótica não 
dispensa a motivação, pois se assim fosse estaríamos frente a um ato administrativo com 
expressa violação dos princípios administrativos constitucionais.  
 
c) a decisão administrativa robótica é inadmissível no direito brasileiro 
 
Errada. Essa alternativa é quase a mesma da alternativa “a”, portanto já poderia ser 
eliminada junto com aquela. A fundamentação é a mesma, nos termos do enunciado 12. 
 
d) a opacidade da decisão robótica é motivo para sua invalidação  
 
Correta, e portanto o nosso gabarito. De fato, como vimos, a opacidade é motivo para 
sua invalidação. 
 
e) a tecnologia, neste caso, viola princípios administrativos, notadamente o da motivação 
das decisões 
 
Errada. Na verdade, a motivação das decisões deve ser respeitada, isso porque a decisão 
robótica não será utilizada para todo e qualquer ato. Naqueles que dependam de 
decisões humanas insubstituíveis, não será possível valer-se de meios de inteligência 
artificial. 
 
Questão 50 
 
Roberta, Defensora Pública do Estado do Paraná, dirigiu-se ao Fórum de Curitiba 
acompanhada da assistida Marta, a fim de participar de uma audiência criminal que 
tratava de atos de violência doméstica praticados pelo ex-cônjuge de Marta, Paulo.  
 
O imputado, Paulo, falou em audiência que “odiava a Defensoria Pública” e que “um dia 
ainda ia fazer uma besteira”.  

 
82 Disponível em: http://www.defensoria.ms.gov.br/imprensa/noticias/958-defensoria-publica-investe-
em-inteligencia-artificial-para-melhorar-servicos. Acesso em 11 de outubro de 2020. 

http://www.defensoria.ms.gov.br/imprensa/noticias/958-defensoria-publica-investe-em-inteligencia-artificial-para-melhorar-servicos
http://www.defensoria.ms.gov.br/imprensa/noticias/958-defensoria-publica-investe-em-inteligencia-artificial-para-melhorar-servicos
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Antes do final da audiência, contudo, Paulo (que não tinha porte de arma) disparou um 
tiro de arma de fogo em direção à defensora pública, oportunidade em que esta veio a 
óbito ainda no local. 
 
Neste caso, a família de Roberta ajuizou uma ação de indenização por danos morais e 
materiais contra o Estado do Paraná (e não contra Paulo). O juízo negou o pedido da 
família por entender que não restou evidenciado o nexo de causalidade a gerar a 
responsabilidade civil do Estado. Para o magistrado, “não haveria responsabilidade civil 
do Estado porque houve fato exclusivo de terceiro”. 
 
Com esteio em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que: 
 
a) O magistrado do caso agiu em conformidade, considerando que o ato foi 
absolutamente imprevisível. Desta forma, o Estado não deverá responder. 
 
b) O magistrado agiu em conformidade, visto que para a incidência do art. 927, parágrafo 
único, do Código Civil que trata de responsabilidade civil objetiva por atividade 
naturalmente perigosa, o ambiente precisaria ser naturalmente de risco, tais como 
delegacias, manicômios e sistema prisional, não sendo o fórum um ambiente 
considerado como tal. 
 
c) O magistrado agiu em desconformidade, tendo em vista que para o STJ, aplica-se 
igualmente ao estado o previsto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, relativo à 
responsabilidade civil objetiva por atividade naturalmente perigosa, sendo irrelevante o 
fato de a conduta ser comissiva ou omissiva. 
 
d) O magistrado agiu em conformidade, tendo em vista que Paulo, autor da conduta 
criminosa, é quem deveria figurar no polo passivo da ação indenizatória. 
 
e) O magistrado agiu em desconformidade, tendo em vista que para o STJ, aplica-se 
igualmente ao estado o previsto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, relativo à 
responsabilidade civil objetiva por atividade naturalmente perigosa, desde que a conduta 
seja comissiva. 
 
GAB: C 
 
Comentários: Pessoal, trago um importante julgado para nossas próximas provas. Trata-
se do REsp 1869046/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, da Segunda Turma 
do STJ, julgado em 09/06/2020. 
 
O caso que chegou até o STJ é quase igual ao trazido pela questão, com as devidas 
adaptações. No caso em questão, um advogado foi morto no fórum nas mesmas 
situações estabelecidas na questão. 
 
Como sabemos, a regra geral do ordenamento brasileiro é a responsabilidade civil do 
Estado objetiva pelos atos comissivos e subjetiva pelos atos omissivos. 
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Contudo, como estabelece Márcio Cavalcante83, em situações excepcionais de risco 
anormal da atividade habitualmente desenvolvida, a responsabilização estatal na 
omissão também se faz independentemente de culpa. Apesar de estar prevista no Código 
Civil, pode ser aplicada contra o Estado a regra do art. 927, parágrafo único, que diz o 
seguinte: 
 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, 

ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 
Para o STJ, o vocábulo "atividade" deve ser interpretado de modo a incluir o 
comportamento em si e bens associados ou nele envolvidos. Tanto o Estado como os 
fornecedores privados devem cumprir com o dever de segurança, ínsito a qualquer 
produto ou serviço prestado. Entre as atividades de risco "por sua natureza" incluem-se 
as desenvolvidas em edifícios públicos, estatais ou não (p. ex., instituição prisional, 
manicômio, delegacia de polícia e fórum), com circulação de pessoas notoriamente 
investigadas ou condenadas por crimes, e aquelas outras em que o risco anormal se 
evidencia por contar o local com vigilância especial ou, ainda, com sistema de controle 
de entrada e de detecção de metal por meio de revista eletrônica ou pessoal. 
 
No caso em testilha o acusado adentrou nas dependências do fórum portando uma arma 
de fogo. Para a Corte,  
 

“É incontestável nos autos que a porta do Fórum com detector 
de metal encontrava-se avariada e que não havia seguranças na 
entrada do estabelecimento público que pudessem inspecionar 
os que adentrassem o local”. 

 
Quanto ao nexo causal que o Estado de São Paulo (no caso real) alegou não possuir (e 
que de fato foi acolhido juiz de Tribunal de Justiça de SP), o STJ foi enfático ao pontuar 
que se encontrava presente o referido nexo: 
 

(...) Ademais, também presente o nexo causal, apto a determinar 
a responsabilização do Poder Público no caso concreto. Se não 
fosse por sua conduta omissiva, tendo deixado de agir com 
providências necessárias a garantir a segurança dos magistrados, 
autoridades, servidores e usuários da Justiça no Fórum Estadual, 
o evento danoso não teria ocorrido. É certo ainda que a exigência 
de atuação nesse sentido - de forma a impedir ou, pelo menos, 

 
83 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. O art. 927, parágrafo único, do Código Civil pode ser aplicado para 
a responsabilidade civil do Estado. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/c5ad7d5c8e1cd311a06a038f2510
bfdc>. Acesso em: 11/10/2020 
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dificultar que réu em Ação Penal comparecesse à audiência 
portando arma de fogo - não está, de forma alguma, acima do 
razoável. 

 
Veremos, agora, as alternativas da questão. 
 
a) O magistrado do caso agiu em conformidade, considerando que o ato foi 
absolutamente imprevisível. Desta forma, o Estado não deverá responder. 
 
Errada. Na verdade, como vimos, o Estado teria como ter evitado o dano. Bastava, por 
exemplo, que as entradas tivessem detectores de metais. Ademais, o acusado manifestou 
verbalizou, em audiência, que “odiava a Defensoria Pública” e que “ia fazer besteira”, 
devendo o magistrado do caso, na qualidade de presidente do referido ato, ter tomado 
as medidas preventivas. 
 
Assim, como vimos, segundo o STJ, deverá incidir a responsabilidade objetiva do Estado 
nos termos do art. 927 do Código Civil, parágrafo único. 
 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, 

ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 
b) O magistrado agiu em conformidade, visto que para a incidência do art. 927, parágrafo 
único, do Código Civil que trata de responsabilidade civil objetiva por atividade 
naturalmente perigosa, o ambiente precisaria ser naturalmente de risco, tais como 
delegacias, manicômios e sistema prisional, não sendo o fórum um ambiente 
considerado como tal. 
 
Errada. As dependências do Fórum, segundo o STJ, está dentro do conceito de “atividades 
de risco” 
 
 

“(...) Entre as atividades de risco "por sua natureza" incluem-se 
as desenvolvidas em edifícios públicos, estatais ou não (p. ex., 
instituição prisional, manicômio, delegacia de polícia e fórum), 
com circulação de pessoas notoriamente investigadas ou 
condenadas por crimes, e aquelas outras em que o risco anormal 
se evidencia por contar o local com vigilância especial ou, ainda, 
com sistema de controle de entrada e de detecção de metal por 
meio de revista eletrônica ou pessoal”. 

 
 
c) O magistrado agiu em desconformidade, tendo em vista que para o STJ, aplica-se 
igualmente ao estado o previsto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, relativo à 
responsabilidade civil objetiva por atividade naturalmente perigosa, sendo irrelevante o 
fato de a conduta ser comissiva ou omissiva. 
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Correta, sendo portanto o nosso gabarito. De fato, foi o que estabeleceu o STJ: 
 

“(...) A regra geral do ordenamento brasileiro é de 
responsabilidade civil objetiva por ato comissivo do Estado e de 
responsabilidade subjetiva por comportamento omissivo. 
Contudo, em situações excepcionais de risco anormal da 
atividade habitualmente desenvolvida, a responsabilização 
estatal na omissão também se faz independentemente de culpa. 
4. Aplica-se igualmente ao Estado a prescrição do art. 927, 
parágrafo único, do Código Civil, de responsabilidade civil 
objetiva por atividade naturalmente perigosa, irrelevante seja a 
conduta comissiva ou omissiva.” 

 
d) O magistrado agiu em conformidade, tendo em vista que Paulo, autor da conduta 
criminosa, é quem deveria figurar no polo passivo da ação indenizatória. 
 
Errada. Como vimos, o Estado responde objetivamente (independente de culpa/dolo) 
perante a vítima. Neste caso, caso o Estado do Paraná queira regressar contra o autor do 
dano (Paulo) para reaver os valores efetivamente pagos à família da vítima, não há 
impedimento. Contudo, a alternativa está errada porque o Estado tem legitimidade, sim, 
para figurar no polo passiva da referida ação indenizatória face à responsabilidade 
objetiva. 
 
e) O magistrado agiu em desconformidade, tendo em vista que para o STJ, aplica-se 
igualmente ao estado o previsto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, relativo à 
responsabilidade civil objetiva por atividade naturalmente perigosa, desde que a conduta 
seja comissiva. 
 
Errada. Essa alternativa era muito parecida com a alternativa “c”. No entanto, o erro da 
alternativa “E” reside na frase final “desde que a conduta seja comissiva”. Na verdade, o 
STJ entendeu que, nesses casos, a conduta independe de ser comissiva (por ação) ou 
omissiva. 
 
Nesse sentido: 
 

(...) Aplica-se igualmente ao Estado a prescrição do art. 927, 
parágrafo único, do Código Civil, de responsabilidade civil 
objetiva por atividade naturalmente perigosa, irrelevante seja a 
conduta comissiva ou omissiva. 
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