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GABARITO  OFICIAL 

Nº DA 
QUESTÃO 

Alternativa 
correta 

Nº DA 
QUESTÃO 

Alternativa 
correta 

01 A B C D E 26 A B C D E 

02 A B C D E 27 A B C D E 
03 A B C D E 28 A B C D E 

04 A B C D E 29 A B C D E 

05 A B C D E 30 A B C D E 

06 A B C D E 31 A B C D E 

07 A B C D E 32 A B C D E 

08 A B C D E 33 A B C D E 

09 A B C D E 34 A B C D E 
10 A B C D E 35 A B C D E 

11 A B C D E 36 A B C D E 

12 A B C D E 37 A B C D E 

13 A B C D E 38 A B C D E 

14 A B C D E 39 A B C D E 

15 A B C D E 40 A B C D E 

16 A B C D E 41 A B C D E 
17 A B C D E 42 A B C D E 

18 A B C D E 43 A B C D E 

19 A B C D E 44 A B C D E 
20 A B C D E 45 A B C D E 

21 A B C D E 46 A B C D E 

22 A B C D E 47 A B C D E 

23 A B C D E 48 A B C D E 
24 A B C D E 49 A B C D E 

25 A B C D E 50 A B C D E 

 
 
 
 
Após conferir o gabarito, você poderá inserir sua nota no ranking, na área do aluno, no botão 
“rankings” do lado esquerdo da Plataforma. Ao ingressar no tela Rankings, busque o simulado 
respectivo e informe sua pontuação: ex: Codinome: PaulaDefensora. Acertos: 33 questões certas. 
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DIREITOS HUMANOS 
 
QUESTÃO 01 
 
O caso “Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio De Jesus E Seus Familiares Vs. Brasil” tem grande 
significado especialmente para a DPE/BA, tendo em vista que os fatos ocorreram no estado da Bahia. Acerca 
desse fato, leia as assertivas abaixo: 
 
I. A Corte Interamericana declarou-se competente para conhecer dos fatos, tendo eximido o Brasil da 
responsabilidade pela explosão na fábrica de fogos.  
 
II. A Corte Interamericana considera que a preliminar de não esgotamento dos recursos internos é disponível. 
No caso da Fábrica Santo Antônio, o Brasil alegou perante a Comissão Interamericana e, novamente, perante a 
Corte.  
 
III. A condições de trabalho na Fábrica eram insalubres, não sendo oferecidos aos trabalhadores itens de 
proteção. Além disso, os salários eram sub-humanos, impossibilitando uma vida digna.  
 
IV. A região do Recôncavo Baiano, área onde estava localizada a fábrica, é conhecida pela presença histórica de 
colonizadores portugueses. À época, por ser área de residência dos europeus, os escravos e, posteriormente, 
seus descendentes, mantiveram-se afastados da região de forma coercitiva, somente retornando após o início 
do período republicano.  
 
Diante do exposto, assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
 
B) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.  
 
C) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.  
 
D) Apenas a assertiva IV está correta.  
 
E) Apenas a assertiva III está correta.  
 
GABARITO: E 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

VI Sistema Regional Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. 
Organização dos Estados Americanos (OEA): declarações, tratados, resoluções, 
relatórios, informes, pareceres, jurisprudência (contenciosa e consultiva da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos), normas de organização e 
funcionamento dos órgãos de supervisão, fiscalização e controle.  

 
 
COMENTÁRIOS: 
 
O caso “Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio De Jesus E Seus Familiares Vs. Brasil” é 
importantíssimo para a nossa prova, tendo em vista que os fatos se passaram na Bahia. Dessa forma, vamos dar 
uma atenção especial a ele. 
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Em síntese, a fábrica produzia fogos de artifício em condições precárias, sem o mínimo de segurança para seus 
empregados. Como resultado, houve uma explosão no local e, em decorrência do evento, 64 pessoas foram 
vitimadas, incluindo crianças e adolescentes. Ainda, praticamente todas as vítimas eram mulheres (63 vítimas). 
A Corte reconheceu que o Brasil poderia ser responsabilizado por ter conhecimento das atividades exercidas na 
fábrica (frisando-se que, no país, existem diversas fábricas que operam nas mesmas condições degradantes), 
tendo sido violado o direito à vida, integridade física, proibição da discriminação, proibição do trabalho infantil, 
dentre outros pontos da Convenção Interamericana de Direitos Humanos (CADH). 
 
Especificamente em relação às assertivas: 
 
I A Corte Interamericana declarou-se competente para conhecer dos fatos, tendo eximido o Brasil da 
responsabilidade pela explosão na fábrica de fogos.  
 
ERRADO: A Corte reconheceu expressamente a competência para julgar os fatos; a explosão da fábrica ocorreu 
em 11 de dezembro de 1998, e o Brasil havia reconhecido a competência contenciosa da Corte em 10 de 
dezembro do mesmo ano (item III – competência, sentença Corte IDH). Contudo, a Corte não eximiu o país da 
responsabilidade; pelo contrário, o Brasil foi condenado no sistema Interamericano de Direitos Humanos em 
decorrência dos fatos.  
 
II A Corte Interamericana considera que a preliminar de não esgotamento dos recursos internos é disponível. 
No caso da Fábrica Santo Antônio, o Brasil alegou perante a Comissão Interamericana e, novamente, perante a 
Corte.  
 
ERRADO: Um dos requisitos para que se admita um caso no sistema Interamericano de Direitos Humanos é o 
esgotamento dos recursos internos para apuração (em regra). Diante disso, a Corte considera que essa alegação 
preliminar é facultativa aos Estados, ou seja, o processado pode ou não usar esse argumento inicial para obstar 
a análise dos fatos. Contudo, no caso em questão, o Brasil, ainda quando o caso tramitava na Comissão 
Interamericana, arguiu que não questionaria a admissibilidade do caso, ou seja, que abriria mão de suscitar a 
preliminar (item 31, sentença Corte IDH). Posteriormente, o Brasil solicitou a preliminar quando o caso foi para 
a Corte, o que não poderia ter acontecido por ser uma conduta contraditória.  
 
III A condições de trabalho na Fábrica eram insalubres, não sendo oferecidos aos trabalhadores itens de 
proteção. Além disso, os salários eram sub-humanos, impossibilitando uma vida digna.  
 
CORRETA: A Corte apurou que as condições de trabalho na fábrica eram absurdamente degradantes; não havia 
oferecimento de materiais de proteção, não havia uma separação do local em que os trabalhadores ficavam e 
o depósito de material explosivo e, tampouco, havia treinamento para o trabalho.  
 
“Outrossim, recebiam salários muito baixos e não ganhavam nenhuma quantia adicional pelo risco a que eram 
submetidas diariamente em seu trabalho. Quanto ao pagamento pelo trabalho realizado, as trabalhadoras 
recebiam R$ 0,50 (cinquenta centavos de real) pela produção de mil traques. Os habitantes do município de 
Santo Antônio de Jesus trabalhavam na fábrica de fogos devido à falta de outra alternativa econômica e em 
virtude de sua condição de pobreza. As empregadas da fábrica de fogos não podiam ter acesso a um trabalho 
no comércio em razão de sua falta de alfabetização e não eram aceitas para trabalhar no serviço doméstico em 
função de estereótipos que as associavam, por exemplo, à criminalidade.” (item 71, sentença Corte IDH).  
 
IV A região do Recôncavo Baiano, área onde estava localizada a fábrica, é conhecida pela presença histórica de 
colonizadores portugueses. À época, por ser área de residência dos europeus, os escravos e, posteriormente, 
seus descendentes, mantiveram-se afastados da região de forma coercitiva, somente retornando após o início 
do período republicano.  
 
ERRADO: Ao contrário, essa região é conhecida pela presença massiva de afrodescendentes. A Corte ressalta 



6 
 

RETA FINAL | DPE/BA 

 

 

CURSO RDP 
SIMULADO 02 

DPE/BA – RODADA 02 – GABARITO COMENTADO 

que isso ocorre, pois, a área recebeu muitos escravos no século XVI para trabalho em lavouras. Ademais, a 
discriminação e o racismo estrutural se manteve após o fim da escravatura, já que os negros eram alijados de 
direitos básicos como moradia.  
 
Ainda,  “na região dos fatos, no período posterior à abolição da escravidão, muitos antigos escravos 
permaneceram em condições de servidão. Ademais, durante anos, viram-se imersos em relações trabalhistas 
marcadas pela informalidade e pelo uso predominante de mão de obra não qualificada, o que manteve boa 
parte da população em condições de pobreza.” (item 58, sentença Corte IDH).  
 
A história da Bahia é uma disciplina autônoma no edital de vocês; porém, ressalto que os concursos de 
Defensoria possuem forte interdisciplinaridade e conteúdos como o visto nesta assertiva podem ser cobrados 
em outras disciplinas, especialmente Direitos Humanos.  
 
Vejamos, agora, as alternativas: 
 
A) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
 
ERRADO: Somente a alternativa III está correta.  
 
B) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.  
 
ERRADO: Nenhuma dessas assertivas está correta.  
 
C) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.  
 
ERRADO: Somente a alternativa III está correta. 
 
D) Apenas a assertiva IV está correta.  
 
ERRADO: A assertiva IV está incorreta.  
 
E) Apena a assertiva III está correta.  
 
CORRETA: A assertiva III é a única que traz um conteúdo integralmente adequado.  
 
QUESTÃO 02 
 
Todo Tratado Internacional, para obrigar o Brasil perante à comunidade internacional e para tornar-se 
obrigatório internamente, deve seguir determinados trâmites para aprovação. Considerando esse 
procedimento de internalização, assinale a alternativa correta: 
 
A) A incorporação de tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro é, sob a doutrina de classificação 
dos atos administrativos, considerando um ato complexo.  
 
B) Assinado o tratado pelo Presidente da República, que assim o faz na condição de Chefe de Estado, o Brasil já 
estará sujeito ao seu cumprimento na órbita internacional. A obrigatoriedade interna, porém, ocorre apenas 
com o ato de promulgação do Tratado, após sua ratificação.  
 
C) Aprovado o Tratado em sede de Poder Legislativo, a ratificação pelo Presidente da República é ato vinculado.  
 
D) Assinado o Tratado pelo presidente da República, que assim o faz na condição de Chefe de Estado, essa 
autoridade deverá submeter o Tratado para votação no Congresso Nacional.  
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E)  Aprovado o Tratado em sede de Poder Legislativo, o Brasil se sujeita ao seu cumprimento tanto internacional 
quanto nacionalmente.  
 
GABARITO: A 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

IV A incorporação dos tratados internacionais de proteção de direitos humanos 
ao direito brasileiro. A posição hierárquica dos tratados internacionais de 
Direitos Humanos em face da Constituição da República do Brasil. O controle 
de convencionalidade.  

 
COMENTÁRIOS: 
 
Na disciplina de Direitos Humanos, tão importante quanto conhecer os Tratados Internacionais (em especial, 
claro, os que tratam de direitos dessa natureza), é conhecer o processo de internalização no ordenamento 
jurídico brasileiro. Em síntese, temos as seguintes etapas para essa internalização (atenção porque esse ponto 
específico é tema de pergunta inclusive em prova oral):  
 
1- assinatura pelo Presidente da República como Chefe de Estado;  
2- aprovação pelo Congresso Nacional, da qual advém o Decreto Legislativo;  
3- ratificação (feita pelo Presidente da República) e, por fim,  
4- promulgação.  
 
Desta forma, a primeira fase está ligada às negociações, adoção e assinatura. A segunda é o referendo 
congressual. A terceira é a ratificação e depósito. A quarta e última refere-se a promulgação e posterior 
publicação, sendo certo que a promulgação ocorre por meio de um decreto executivo de atribuição do 
Presidente da República.1 
 
A) A incorporação de tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro é, sob a doutrina de classificação 
dos atos administrativos, considerando um ato complexo.  
 
CORRETA: É exatamente essa a natureza da incorporação do tratado internacional, pois demanda atuação tanto 
do Poder Executivo (assinatura e, mais à frente, ratificação e promulgação) quando do Legislativo (Decreto 
Legislativo). São decisões exaradas por órgãos diferentes e uma não vincula a outra (a aprovação pelo 
Congresso, por exemplo, não determina que o Executivo ratifique o Tratado).  
 
B) Assinado o tratado pelo Presidente da República, que assim o faz na condição de Chefe de Estado, o Brasil já 
estará sujeito ao seu cumprimento na órbita internacional. A obrigatoriedade interna, porém, ocorre apenas 
com o ato de promulgação do Tratado, após sua ratificação.  
 
ERRADO: Na verdade, a sujeição ao cumprimento na órbita internacional ocorre apenas após a ratificação do 
tratado, que é a etapa seguinte à expedição do Decreto Legislativo, quando o Tratado é aprovado pelo Poder 
Legislativo.  
 
C) Aprovado o Tratado em sede de Poder Legislativo, a ratificação pelo Presidente da República é ato vinculado.  
 
ERRADO: O Decreto Legislativo (decorrente da aprovação pelo Congresso) autoriza que o Presidente ratifique o 

 
1 Gomes, Marcos Vinícius Manso Lopes Direitos humanos e princípios institucionais da defensoria pública / Marcos Vinícius Manso Lopes 
Gomes. – São Paulo : Saraiva, 2016. – (Coleção defensoria pública: ponto a ponto), p. 114. 
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Tratado. Contudo, não há essa vinculação; ao contrário, trata-se apenas de uma autorização concedida pelo 
Poder Legislativo.  
 
D) Assinado o Tratado pelo presidente da República, que assim o faz na condição de Chefe de Estado, essa 
autoridade deverá submeter o Tratado para votação no Congresso Nacional.  
 
ERRADO: Quando o Presidente da República, na órbita internacional, assina o Tratado como Chefe de Estado 
(primeira etapa, portanto) ele não está obrigado a submeter esse Tratado ao crivo do Legislativo para que este 
expeça o Decreto Legislativo.  
  
E)  Aprovado o Tratado em sede de Poder Legislativo, o Brasil se sujeita ao seu cumprimento tanto internacional 
quanto nacionalmente.  
 
ERRADO: A obrigação internacional do país sob os termos do Tratado ocorre quando há sua ratificação. Porém, 
para que haja a obrigação interna, é necessária mais uma etapa, qual seja, a promulgação. Contudo, parte da 
doutrina entende que uma vez ratificado, por questões atinentes à boa-fé, o Tratado não seria válido apenas na 
sede internacional, mas também internamente (seria contraditório o país ser obrigado a seguir o Tratado 
internacionalmente e não internamente, situação que poderia ocorrer caso o texto fosse ratificado mas não 
promulgado).  
 
QUESTÃO 03 
 
A questão da hierarquia dos tratados internacionais (de Direitos Humanos ou não) perante a Constituição 
Federal é tema amplamente debatido na doutrina e na jurisprudência. No que tange a temática referida, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) Com o advento da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, foi incluído o §3º no art. 5º da Constituição Federal. 
Segundo a redação do novo parágrafo, os tratados e convenções internacionais sobre direito internacional que 
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.  
 
B) Tratados de Direitos Humanos aprovados pelo rito trazido no §3º do art. 5º da Constituição Federal, incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, teriam natureza constitucional; os demais, aprovados antes ou 
depois à EC 45 pelo rito comum, teriam natureza legal.  
 
C) Tratados de Direitos Humanos aprovados pelo rito trazido no §3º do art. 5º da Constituição Federal, incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, teriam natureza constitucional; os demais, aprovados antes ou 
depois à EC 45 pelo rito comum, teriam natureza supralegal.  
 
D) O rito previsto no §3º do art. 5º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, 
acerca da aprovação de Tratados de Direitos Humanos (que lhes confere status constitucional) é obrigatório.  
 
E) Se o rito previsto no §3º do art. 5º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45 de 
2004, acerca da aprovação de Tratados de Direitos Humanos (que lhes confere status constitucional) for 
adotado, está dispensada a fase de ratificação e de promulgação do Tratado, haja vista que para aprovação de 
PEC, há dispensa da fase de deliberação executiva (sanção / veto).  
 
GABARITO: C 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

IV A incorporação dos tratados internacionais de proteção de direitos humanos 
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ao direito brasileiro. A posição hierárquica dos tratados internacionais de 
Direitos Humanos em face da Constituição da República do Brasil. O controle 
de convencionalidade.  

 
COMENTÁRIOS: 
 
A) Com o advento da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, foi incluído o §3º no art. 5º da Constituição Federal. 
Segundo a redação do novo parágrafo, os tratados e convenções internacionais sobre direito internacional que 
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.  
 
ERRADO: Cuidado com os detalhes quando uma alternativa trazer letra de lei. A redação da letra “a” está quase 
toda correta, exceto por uma parte: ele se aplica apenas aos tratados que versem sobre direitos humanos, não 
sobre direito internacional (que, como se sabe, é muito mais abrangente, englobando os direitos humanos mas 
não apenas eles).  
 
B) Tratados de Direitos Humanos aprovados pelo rito trazido no §3º do art. 5º da Constituição Federal, incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, teriam natureza constitucional; os demais, aprovados antes ou 
depois à EC 45 pelo rito comum, teriam natureza legal.  
 
ERRADO: Caso o tratado de direitos humanos seja aprovado pelo rito especial, ele terá natureza constitucional. 
Ok. Porém, os demais, aprovados antes ou depois da EC 45 pelo rito comum, vão ter natureza SUPRALEGAL, e 
não apenas uma natureza legal.  
 
C) Tratados de Direitos Humanos aprovados pelo rito trazido no §3º do art. 5º da Constituição Federal, incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, teriam natureza constitucional; os demais, aprovados antes ou 
depois à EC 45 pelo rito comum, teriam natureza supralegal.  
 
CORRETA: A alternativa traz informações totalmente corretas. Se o tratado de direitos humanos for aprovado 
pelo rito trazido pela EC 45, terá natureza constitucional. Caso seja aprovado pelo rito comum (desde que o 
tratado verse sobre direitos humanos) terá natureza SUPRALEGAL.  
 
D) O rito previsto no §3º do art. 5º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, 
acerca da aprovação de Tratados de Direitos Humanos (que lhes confere status constitucional) é obrigatório.  
 
ERRADO: Explica CARVALHO RAMOS (2017, p. 514) que seguir esse procedimento especial NÃO É algo cogente; 
tanto isso é verdade, que há a possibilidade de o tratado sobre direitos humanos ser aprovado pelo rito comum 
(quando então terá natureza supralegal). CARVALHO RAMOS enumera, inclusive, alguns tratados de direitos 
humanos aprovados sob o rito comum, dentre os quais se incluem: 
 

 

Protocolo Facultativo à 
Convenção contra a Tortura e 
Outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes

Protocolo de Assunção sobre 
Compromisso com a 

Promoção e a Proteção dos 
Direitos Humanos do 

MERCOSUL

Convenção sobre a Proteção e 
Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais

Convenção para a Salvaguarda 
do Patrimônio Cultural 

Imaterial

Segundo Protocolo relativo à 
Convenção de Haia de 1954 

para Proteção de Bens 
Culturais em Caso de Conflito 

Armado
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E) Se o rito previsto no §3º do art. 5º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45 de 
2004, acerca da aprovação de Tratados de Direitos Humanos (que lhes confere status constitucional) for 
adotado, está dispensada a fase de ratificação e de promulgação do Tratado, haja vista que para aprovação de 
PEC, há dispensa da fase de deliberação executiva (sanção / veto).  
 
ERRADO: Pessoal, cuidado. Não é porque foi adotado o rito especial para aprovação do tratado de direitos 
humanos que as fases de incorporação do documento não precisarão ser observadas. De fato, quando o 
Congresso promulga uma PEC, não há necessidade de sanção ou veto do documento (no que a doutrina 
denomina de fase de deliberação executiva – CARVALHO RAMOS, 2017, pág. 516).  
 
No entanto, quando nos referimos ao rito especial do §3º do art. 5º da Constituição Federal, temos que lembrar 
que as fases de incorporação de um tratado (assinatura, decreto legislativo, ratificação e promulgação) deverão 
ser, sim, observadas.  
 
QUESTÃO 04 
 
Considerando as disposições doutrinárias e jurisprudenciais acerca do chamado “controle de 
convencionalidade”, assinale a alternativa correta: 
 
A) O procedimento do controle de convencionalidade consiste em verificar se um ato exclusivamente comissivo 
interno do país é compatível com as normas internacionais.  
 
B) O controle saneador de convencionalidade trata da interpretação de uma norma interna para compatibilizá-
la com a normativa internacional.  
 
C) o controle construtivo de convencionalidade trata de invalidar norma interna que seja contrária à normativa 
internacional.  
 
D) O controle de convencionalidade interno analisa se as normas do país são compatíveis com os tratados 
internacionais, sendo realizado, assim como no controle concentrado de constitucionalidade, exclusivamente 
pelo Supremo Tribunal Federal.  
 
E) É possível que o controle de convencionalidade interno divirja do controle de convencionalidade externo 
acerca da adequação de uma norma do país em relação aos tratados internacionais.  
 
GABARITO: E 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

IV A incorporação dos tratados internacionais de proteção de direitos humanos 
ao direito brasileiro. A posição hierárquica dos tratados internacionais de 
Direitos Humanos em face da Constituição da República do Brasil. O controle 
de convencionalidade.  

 
COMENTÁRIOS: 
 
A) O procedimento do controle de convencionalidade consiste em verificar se um ato exclusivamente comissivo 
interno do país é compatível com as normas internacionais.  
 
ERRADO: Em síntese, o controle de convencionalidade trata de verificar se o ato interno é, ou não, compatível 
com a normativa internacional. Contudo, e atenção aqui, o ato interno poderá ser tanto comissivo quanto 
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omissivo, demonstrando que se trata de um procedimento de amplo alcance.  
 
B) O controle saneador de convencionalidade trata da interpretação de uma norma interna para compatibilizá-
la com a normativa internacional.  
 
ERRADO: Na verdade, o controle saneador, ou também conhecido como controle destrutivo, invalida ou decisão 
interna que contraria a normativa internacional, saneando, portanto, o ordenamento jurídico daquela norma 
não convencional.  
 
C) o controle construtivo de convencionalidade trata de invalidar norma interna que seja contrária à normativa 
internacional.  
 
ERRADO: Aqui, trata-se do raciocínio contrário, conjugando com a alternativa anterior; o controle construtivo, 
na verdade, interpreta uma norma interna conforme a normativa internacional, deixando aquela adequada sob 
os standards internacionais. Há semelhança, portanto, com a técnica de interpretação conforme no que tange 
o controle concentrado de constitucionalidade.  
 
D) O controle de convencionalidade interno analisa se as normas do país são compatíveis com os tratados 
internacionais, sendo realizado, assim como no controle concentrado de constitucionalidade, exclusivamente 
pelo Supremo Tribunal Federal.  
 
ERRADO: A alternativa traz a ideia correta sobre o controle de convencionalidade interno. No entanto, atenção: 
não é um procedimento exclusivo da Suprema Corte, podendo ser realizado por todos os juízes e tribunais do 
país. Difere-se, portanto, do controle concentrado de constitucionalidade, restrito ao STF.  
 
E) É possível que o controle de convencionalidade interno divirja do controle de convencionalidade externo 
acerca da adequação de uma norma do país em relação aos tratados internacionais.  
 
CORRETA: Há plenamente essa possibilidade, principalmente se a corte interna não dialogar com a corte 
internacional. Um exemplo clássico é o STF ter considerado que a Lei de Anistia foi recepcionada pela CRFB/88 
(ADPF 153) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos ter considerado as Leis de Anistia algo não 
convencional à luz da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Em relação a esse risco de contradição, 
CARVALHO RAMOS (2017, pág. 525) assevera que o controle interno é importante, porém não deve ser feito de 
forma isolada, tendo em vista que, ao não dialogar com as Cortes Internacionais, há risco de descumprimento 
dos Tratados.  
 
QUESTÃO 05 
 
Considerando a estrutura e funções da Organização das Nações Unidas – ONU, lei as assertivas abaixo: 
 
I – O Conselho de Direitos Humanos vincula-se à Assembleia Geral da ONU e possui 47 membros, que 
representam a América Latina, o Caribe a e Europa, apenas. Esse fato, inclusive, gera diversas críticas tendo em 
vista a restrição de representatividade.  
 
II – As Relatorias Especiais de Direitos Humanos visam analisar o cumprimento dos direitos humanos pelos 
Estados, podendo ter caráter público ou confidencial.  
 
III – O Alto Comissariado das Nações Unidas, que já teve como Alto Comissário o brasileiro Sérgio Vieira de 
Mello, tem, dentre outras funções, providenciar para que os Estados cumpram efetivamente os tratados de 
direitos humanos, ainda que tais providências sejam contrárias à jurisdição estatal local (prevalência dos direitos 
humanos).  
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IV – O Tribunal Penal Internacional, TPI, é órgão expresso na Carta de São Francisco e, portanto, faz parte da 
estrutura das Nações Unidas.  
 
Agora, assinale a alternativa correta: 
 
A) Estão certas apenas as assertivas II e III.  
 
B) Estão certas apenas as assertivas I e IV.  
 
C) Está certa apenas a assertiva II.   
 
D) Está certa apenas a assertiva III.  
 
E) Nenhuma das assertivas está certa.  
 
GABARITO: C 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

V O sistema internacional de proteção e promoção dos Direitos Humanos: 
Organização das Nações Unidas (ONU). Declarações, tratados, resoluções, 
comentários gerais, relatórios e normas de organização e funcionamento dos 
órgãos de supervisão, fiscalização e controle.  

 
COMENTÁRIOS: 
 
Tendo em vista a relevância ímpar das Nações Unidas no cenário internacional (o que não a impede de sofrer 
críticas em determinados momentos, no entanto), é preciso que se conheça a estrutura da organização e 
determinadas funções, pois isso é comumente alvo em provas de concurso. Nesse sentido, vejamos as 
assertivas: 
 
I – O Conselho de Direitos Humanos vincula-se à Assembleia Geral da ONU e possui 47 membros, que 
representam a América Latina, o Caribe a e Europa, apenas. Esse fato, inclusive, gera diversas críticas tendo em 
vista a restrição de representatividade.  
 
Errado: O Conselho possui representação mundial, abrangendo diversas regiões; há representantes da África, 
Ásia, Leste Europeu, Europa Ocidental e demais Estados, América Latina e Caribe. Uma vez que os membros do 
Conselho são eleitos, eles são submetidos à chamada Revisão Periódica Universal (RPU). Ademais, podem sofrer 
sanção caso pratiquem violações aos direitos humanos em seu território.  
 
II – As Relatorias Especiais de Direitos Humanos visam analisar o cumprimento dos direitos humanos pelos 
Estados, podendo ter caráter público ou confidencial.  
 
Certa: Essas relatorias (que visam analisar o cumprimento dos direitos humanos em determinado(s) território(s)) 
poderão ocorrer de forma pública: neste caso, um órgão de averiguação atua em um país determinado ou atua 
considerando um tema específico (averiguando os territórios em que aquele tema determinado é um ponto 
sensível). Contudo, também poderão ter o caráter confidencial e, nesse sistema, se analisa a situação específica 
de apenas um país (com a especificidade de que, aqui, há suspeita de violações sistemáticas aos direitos 
humanos).  
 
III – O Alto Comissariado das Nações Unidas, que já teve como Alto Comissário o brasileiro Sérgio Vieira de 
Mello, tem, dentre outras funções, providenciar para que os Estados cumpram efetivamente os tratados de 
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direitos humanos, ainda que tais providências sejam contrárias à jurisdição estatal local (prevalência dos direitos 
humanos).  
 
Errado: O Alto Comissariado é um dos órgãos mais relevantes da ONU, tendo em vista que o Alto Comissário 
busca promover os direitos humanos nos países por intermédio de determinados planos de trabalho e de 
missões (especialmente naqueles em que há problemáticas graves relacionadas aos direitos humanos). Sérgio 
de Mello foi um Alto Comissário, mas, infelizmente, faleceu em Bagdá durante uma missão após a explosão do 
Hotel Canal, que servia como base da ONU (2003).  
 
O erro da assertiva é dizer que o Alto Comissariado atuará independentemente da jurisdição local; isso porque 
deve-se considerar as especificidades locais, como a Administração Pública Executiva e o sistema judiciário, de 
forma que a busca pelo cumprimento dos direitos humanos ocorra da forma mais pacífica e plena possível.  
 
IV – O Tribunal Penal Internacional, TPI, é órgão expresso na Carta de São Francisco e, portanto, faz parte da 
estrutura das Nações Unidas.  
 
Errado: O Tribunal Penal Internacional é órgão de cunho permanente, criado pelo Estatuto de Roma (1998). Ao 
contrário do que diz a assertiva, o TPI não está atrelado à estrutura da ONU, mas possui relações de cooperação 
com a Organização. Cuidado, portanto, com as pegadinhas das assertivas na prova.  
 
Em tempo, façamos a seguinte diferenciação: 
 

ESTATUTO DE  
ROMA (1998) 

CARTA DE SÃO FRANCISCO – CARTA DAS NAÇÕES 
UNIDAS (1945) 

Tribunal Penal Internacional Organização das Nações Unidas 

 
Assim: 
 
A) Estão certas apenas as assertivas II e III.  
 
ERRADO: A alternativa III está incorreta. 
 
B) Estão certas apenas as assertivas I e IV.  
 
ERRADO: Nenhuma das assertivas em questão está correta.  
 
C) Está certa apenas a assertiva II.   
 
CORRETA: De fato, a assertiva II possui o conteúdo correto.  
 
D) Está certa apenas a assertiva III.  
 
ERRADO: Ao contrário, está errada.  
 
E) Nenhuma das assertivas está certa.  
 
ERRADO: Como vimos, a assertiva III está correta.  
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DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
QUESTÃO 06 
 
Em data recente, o STF foi instado a se pronunciar acerca da eventual exigência ou não de publicidade de dados 
relativos à COVID-19, por meio de ADPF intentada por alguns partidos políticos. Alegavam os autores que a 
retenção de informações acerca da contaminação atrasa a implementação de políticas públicas sanitárias de 
controle e prevenção da doença. Em decisão plenária, o STF decidiu que: 
 
a) É necessária a manutenção da divulgação integral dos dados epidemiológicos relativos à pandemia da Covid-
19. A interrupção abrupta da coleta e divulgação de importantes dados epidemiológicos, imprescindíveis para 
a análise da série histórica de evolução da pandemia (Covid-19), caracteriza ofensa a preceitos fundamentais da 
Constituição Federal, nomeadamente o acesso à informação, os princípios da publicidade e da transparência da 
Administração Pública e o direito à saúde; 
 
b) Não é necessária a manutenção da divulgação integral dos dados epidemiológicos relativos à pandemia da 
Covid-19, porém as informações mínimas devem ser divulgadas, a fim de que se possam ser realizadas as 
políticas públicas de combate á pandemia; 
 
c) Não pode o Poder Judiciário intervir em políticas públicas do Poder Executivo, em especial quando se trata 
de ato que não se refere diretamente a medidas de prevenção à contaminação da COVID-19; 
 
d) É meramente recomendável a manutenção da divulgação integral dos dados epidemiológicos relativos à 
pandemia da Covid-19. A interrupção abrupta da coleta e divulgação de importantes dados epidemiológicos, 
imprescindíveis para a análise da série histórica de evolução da pandemia (Covid-19), não caracteriza, por si só, 
ofensa a preceitos fundamentais da Constituição Federal; 
 
e) Somente é exigível a manutenção da divulgação integral dos dados epidemiológicos relativos à pandemia da 
Covid-19 quando comprovada a fidedignidade dos dados, haja vista que os meios de comunicação institucional 
divulgaram inúmeras informações contraditórias que prejudicaram de forma significativa o combate à 
pandemia. 
 
GABARITO: A 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

1. Direitos e garantias fundamentais: conceito, evolução, estrutura, 
características, funções, titularidade, destinatários, colisão e ponderação de 
valores. Teoria geral das garantias. Direitos fundamentais em espécie. Conflito 
de direitos fundamentais. Restrições a direitos fundamentais. Teorias interna e 
externa. O princípio do respeito ao conteúdo essencial dos direitos 
fundamentais. Teorias objetiva e subjetiva. Teorias absoluta e relativa. O 
princípio da proporcionalidade: conceito, origem, conteúdo, elementos e 
subprincípios. O princípio da proibição do excesso. O princípio da proibição da 
proteção insuficiente. O princípio da razoabilidade: conceito, origem e 
conteúdo. Eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais. Orçamento 
e reserva do possível. O princípio da proibição do retrocesso social.  

 
COMENTÁRIOS: 
 
a) É necessária a manutenção da divulgação integral dos dados epidemiológicos relativos à pandemia da Covid-
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19. A interrupção abrupta da coleta e divulgação de importantes dados epidemiológicos, imprescindíveis para 
a análise da série histórica de evolução da pandemia (Covid-19), caracteriza ofensa a preceitos fundamentais 
da Constituição Federal, nomeadamente o acesso à informação, os princípios da publicidade e da transparência 
da Administração Pública e o direito à saúde. 
 
CORRETO: O item reflete o teor da decisão plenária proferida pelo STF em sede da ADPF n. 692. Vejamos o teor 
da ementa: 

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATOS DO PODER PÚBLICO. 
RESTRIÇÃO À DIVULGAÇÃO DE DADOS RELACIONADOS À COVID-19. PRINCÍPIOS 
DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DIÁRIA DOS DADOS 
EPIDEMIOLÓGICOS RELATIVOS À PANDEMIA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA 
CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A 
Constituição Federal de 1988 prevê a saúde como direito de todos e dever do 
Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços 
de saúde, e consagra expressamente o princípio da publicidade como um dos 
vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta 
prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações 
a toda a Sociedade. Precedentes: ADI 6347 MC-Ref, ADI 6351 MC-Ref e ADI 
6353 MC-Ref, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 
14/8/2020. 2. A gravidade da emergência causada pela COVID-19 exige das 
autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta 
da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para 
o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, entre elas o 
fornecimento de todas as informações necessárias para o planejamento e o 
combate à pandemia. 3. A interrupção abrupta da coleta e divulgação de 
informações epidemiológicas, imprescindíveis para a análise da série histórica 
de evolução da pandemia (COVID-19), caracteriza ofensa a preceitos 
fundamentais da Constituição Federal e fundamenta a manutenção da 
divulgação integral de todos os dados que o Ministério da Saúde realizou até 4 
de junho 2020, e o Governo do Distrito Federal até 18 de agosto passado, sob 
pena de dano irreparável. 4. Julgamento conjunto das Arguições de 
Descumprimento de Preceito Fundamental 690, 691 e 692. Confirmação da 
medida cautelar referendada pelo Plenário. Procedência parcial. (ADPF 692, 
Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021) 

 
b) Não é necessária a manutenção da divulgação integral dos dados epidemiológicos relativos à pandemia da 
Covid-19, porém as informações mínimas devem ser divulgadas, a fim de que se possam ser realizadas as 
políticas públicas de combate á pandemia; 
 
ERRADO: Consoante se verifica do julgado supra, a alternativa está incorreta. 
 
c) Não pode o Poder Judiciário intervir em políticas públicas do Poder Executivo, em especial quando se trata 
de ato que não se refere diretamente a medidas de prevenção à contaminação da COVID-19; 
 
ERRADO: Consoante se verifica do julgado supra, a alternativa está incorreta. 
 
d) É meramente recomendável a manutenção da divulgação integral dos dados epidemiológicos relativos à 
pandemia da Covid-19. A interrupção abrupta da coleta e divulgação de importantes dados epidemiológicos, 
imprescindíveis para a análise da série histórica de evolução da pandemia (Covid-19), não caracteriza, por si só, 
ofensa a preceitos fundamentais da Constituição Federal; 
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ERRADO Consoante se verifica do julgado supra, a alternativa está incorreta. 
 
e) Somente é exigível a manutenção da divulgação integral dos dados epidemiológicos relativos à pandemia da 
Covid-19 quando comprovada a fidedignidade dos dados, haja vista que os meios de comunicação institucional 
divulgaram inúmeras informações contraditórias que prejudicaram de forma significativa o combate à 
pandemia. 
 
ERRADO: Consoante se verifica do julgado supra, a alternativa está incorreta. 
 
QUESTÃO 07 
 
Segundo o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu item 3, “aos pais pertence o direito 
de escolher o gênero de educação a dar aos filhos”. No mesmo sentido, o artigo 12, item 4, da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, prevê que “os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus 
filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções”. Nessa 
toada, o Supremo Tribunal Federal proferiu importante decisão acerca do denominado “homeschooling”. Sobre 
a aludida decisão, é correto afirmar que: 
 
a) Não há, na Constituição Federal, vedação absoluta ao ensino domiciliar, razão pela qual, a partir da pandemia 
gerada pela COVID-19, é permitida a prática da referida modalidade de ensino na espécie homeschooling; 
 
b) Há vedação expressa na legislação infraconstitucional, de modo que, apesar de inexistir vedação 
constitucional, a prática do homeschooling é ilegal; 
 
c) Os pais, caso sejam educadores, poderão optar por ensinar os seus filhos em casa, desde que, para isso, 
inscrevam-se no programa educacional específico denominado de homeschooling; 
 
d) Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, não é possível, atualmente, o ensino domiciliar(homeschooling) 
como meio lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover educação; 
 
e) Nenhuma das respostas anteriores está correta à luz da jurisprudência pátria. 
 
GABARITO: D 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

16. Ordem social: a) Fundamentos e objetivos; b) Seguridade social; c) 
Educação, cultura e desporto; d) Comunicação social; e) Meio ambiente; f) 
Família, criança, adolescente, jovem e idoso; g) Índios; h) Pessoas com 
deficiência; i) Justiça social.  

 
COMENTÁRIOS: 
 
a) Não há, na Constituição Federal, vedação absoluta ao ensino domiciliar, razão pela qual, a partir da pandemia 
gerada pela COVID-19, é permitida a prática da referida modalidade de ensino na espécie homeschooling. 
 
ERRADO: Apesar de não haver vedação absoluta, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o homeschooling é 
uma prática não acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, haja vista inexistir regulamento específico em lei, 
consoante decisão abaixo colacionada o item “d”. 
 
b) Há vedação expressa na legislação infraconstitucional, de modo que, apesar de inexistir vedação 
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constitucional, a prática do homeschooling é ilegal; 
 
ERRADO: Apesar de não haver vedação absoluta, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o homeschooling é 
uma prática não acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, haja vista inexistir regulamento específico em lei, 
consoante decisão abaixo colacionada o item “d”.Corte em ação direta. STF. Plenário. ADI 3396 AgR/DF, Rel. 
Min. Celso de Mello, julgado em 6/8/2020 (Info 985). 
 
c) Os pais, caso sejam educadores, poderão optar por ensinar os seus filhos em casa, desde que, para isso, 
inscrevam-se no programa educacional específico denominado de homeschooling; 
 
ERRADO: Apesar de não haver vedação absoluta, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o homeschooling é 
uma prática não acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, haja vista inexistir regulamento específico em lei, 
consoante decisão abaixo colacionada o item “d”. 
 
d) Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, não é possível, atualmente, o ensino domiciliar(homeschooling) 
como meio lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover educação; 
 
CORRETO: Apesar de não haver vedação absoluta, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o homeschooling é 
uma prática não acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, haja vista inexistir regulamento específico em lei.  
Segundo entendimento do STF, apesar de não vedar, a Constituição Federal estabelece alguns requisitos que 
são aplicáveis às atividades de ensino: a) a necessidade de ensino básico obrigatório entre quatro e dezessete 
anos (art. 208, I); b) a existência de núcleo mínimo curricular (art. 210); c) a observância de convivência familiar 
e comunitária (art. 227). 
 
Vejamos a ementa da decisão proferida pelo STF: 
 

Ementa: CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL 
RELACIONADO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À EFETIVIDADE DA 
CIDADANIA. DEVER SOLIDÁRIO DO ESTADO E DA FAMÍLIA NA PRESTAÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL. NECESSIDADE DE LEI FORMAL, EDITADA PELO 
CONGRESSO NACIONAL, PARA REGULAMENTAR O ENSINO DOMICILIAR. 
RECURSO DESPROVIDO. 1. A educação é um direito fundamental relacionado à 
dignidade da pessoa humana e à própria cidadania, pois exerce dupla função: 
de um lado, qualifica a comunidade como um todo, tornando-a esclarecida, 
politizada, desenvolvida (CIDADANIA); de outro, dignifica o indivíduo, 
verdadeiro titular desse direito subjetivo fundamental (DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA). No caso da educação básica obrigatória (CF, art. 208, I), os titulares 
desse direito indisponível à educação são as crianças e adolescentes em idade 
escolar. 2. É dever da família, sociedade e Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, a educação. A Constituição 
Federal consagrou o dever de solidariedade entre a família e o Estado como 
núcleo principal à formação educacional das crianças, jovens e adolescentes 
com a dupla finalidade de defesa integral dos direitos das crianças e dos 
adolescentes e sua formação em cidadania, para que o Brasil possa vencer o 
grande desafio de uma educação melhor para as novas gerações, 
imprescindível para os países que se querem ver desenvolvidos. 3. A 
Constituição Federal não veda de forma absoluta o ensino domiciliar, mas 
proíbe qualquer de suas espécies que não respeite o dever de solidariedade 
entre a família e o Estado como núcleo principal à formação educacional das 
crianças, jovens e adolescentes. São inconstitucionais, portanto, as espécies de 
unschooling radical (desescolarização radical), unschooling moderado 
(desescolarização moderada) e homeschooling puro, em qualquer de suas 
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variações. 4. O ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou 
de sua família, porém não é vedada constitucionalmente sua criação por meio 
de lei federal, editada pelo Congresso Nacional, na modalidade “utilitarista” ou 
“por conveniência circunstancial”, desde que se cumpra a obrigatoriedade, de 
4 a 17 anos, e se respeite o dever solidário Família/Estado, o núcleo básico de 
matérias acadêmicas, a supervisão, avaliação e fiscalização pelo Poder Público; 
bem como as demais previsões impostas diretamente pelo texto constitucional, 
inclusive no tocante às finalidades e objetivos do ensino; em especial, evitar a 
evasão escolar e garantir a socialização do indivíduo, por meio de ampla 
convivência familiar e comunitária (CF, art. 227). 5. Recurso extraordinário 
desprovido, com a fixação da seguinte tese (TEMA 822): “Não existe direito 
público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente 
na legislação brasileira”. 
(RE 888815, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. 
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2018, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019) 

 
 
e) Nenhuma das respostas anteriores está correta à luz da jurisprudência pátria. 
 
ERRADO: Consoante se verifica do julgado supra, a alternativa está incorreta. 
 
QUESTÃO 08 
 
Fernanda, no segundo mês de gestação, comparece à Defensoria Pública e solicita de você orientação jurídica 
acerca da possibilidade ou não de realização de aborto. A assistida diz que está sofrendo muito com a ausência 
do pai que sumiu sem deixar endereço certo ao saber que ela estava grávida. Ainda, afirmou que seus pais não 
aceitam a gravidez prematura (a jovem possui apenas 19 anos de idade e os pais são evangélicos) e dizem que 
não darão nenhum amparo à mãe. Além disso, Fernanda sofre de quadro depressivo grave e diz que não possui 
condições psicológicas de ter o seu filho. Nesse contexto, a sua orientação poderá ser no seguinte sentido:  
 
a) A despeito de todas as alegações de Fernanda, a prática de aborto é proibida no Brasil e inexiste 
entendimento que permita a sua realização senão nas hipóteses já previstas em lei, ressalvado o direito de 
aborto da acefalia; 
 
b) Você deverá orientar que inexiste decisão definitiva acerca da possibilidade de realização do aborto em sede 
de controle abstrato de constitucionalidade, porém que o STF já admitiu em precedente recente a interrupção 
da gravidez no primeiro trimestre da gestação quando provocado pela própria gestante (art. 124) ou com o seu 
consentimento (art. 126), reconhecendo que a hipótese também não seria crime, o que viabilizaria a impetração 
de um habeas corpus preventivo; 
 
c) Você deverá orientar que inexiste decisão definitiva acerca da possibilidade de realização do aborto em sede 
de controle abstrato de constitucionalidade, porém que o STF já admitiu  em precedente a interrupção da 
gravidez no primeiro trimestre da gestação quando provocado pela própria gestante (art. 124) ou com o seu 
consentimento (art. 126), reconhecendo que a hipótese também não seria crime. Porém, deverá informar que 
se tata de caso individual e nada há a fazer a favor da assistida; 
 
d) Você deverá encaminhar a assistida para a rede pública de saúde e ingressar com ação de obrigação de fazer 
visando à efetivação do direito ao aborto decorrente de gravidez indesejável; 
 
e) Você deverá orientar que existe decisão definitiva do STF na ADPF 442 no sentido de que é possível a 
realização do aborto nos primeiros três meses de gestação, de modo que a assistida deverá ser encaminhada 
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para a rede pública de saúde que deverá ser oficiada a realizar o ato, já que se trata de decisão vinculante, 
inclusive com a possibilidade de impetração de mandado de segurança para assegurar o referido direito. 
 
GABARITO: B 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

1. Direitos e garantias fundamentais: conceito, evolução, estrutura, 
características, funções, titularidade, destinatários, colisão e ponderação de 
valores. Teoria geral das garantias. Direitos fundamentais em espécie. Conflito 
de direitos fundamentais. Restrições a direitos fundamentais. Teorias interna e 
externa. O princípio do respeito ao conteúdo essencial dos direitos 
fundamentais. Teorias objetiva e subjetiva. Teorias absoluta e relativa. O 
princípio da proporcionalidade: conceito, origem, conteúdo, elementos e 
subprincípios. O princípio da proibição do excesso. O princípio da proibição da 
proteção insuficiente. O princípio da razoabilidade: conceito, origem e 
conteúdo. Eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais. Orçamento 
e reserva do possível. O princípio da proibição do retrocesso social.  
  

 
COMENTÁRIOS: 
 
a) A despeito de todas as alegações de Fernanda, a prática de aborto é proibida no Brasil e inexiste 
entendimento que permita a sua realização senão nas hipóteses já previstas em lei, ressalvado o direito de 
aborto da acefalia: 
 
ERRADO: Apesar de em regra o aborto ser proibido no Brasil, o STF no julgamento do HC 124306, mencionou a 
possibilidade de se admitir uma quarta exceção a não criminalização do aborto: a interrupção da gravidez no 
primeiro trimestre da gestação provocado pela própria gestante (art. 124) ou com o seu consentimento (art. 
126) também não seria crime (HC 124306/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 29/11/2016. Info 849). 
 
b) Você deverá orientar que inexiste decisão definitiva acerca da possibilidade de realização do aborto em sede 
de controle abstrato de constitucionalidade, porém que o STF já admitiu em precedente recente a interrupção 
da gravidez no primeiro trimestre da gestação quando provocado pela própria gestante (art. 124) ou com o seu 
consentimento (art. 126), reconhecendo que a hipótese também não seria crime, o que viabilizaria a impetração 
de um habeas corpus preventivo; 
 
CORRETO: Apesar de em regra o aborto ser proibido no Brasil, o STF no julgamento do HC 124306, mencionou 
a possibilidade de se admitir uma quarta exceção a não criminalização do aborto: a interrupção da gravidez no 
primeiro trimestre da gestação provocado pela própria gestante (art. 124) ou com o seu consentimento (art. 
126) também não seria crime (HC 124306/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 29/11/2016. Info 849). 
 
Diante disso e em razão do precedente existente em sede de habeas corpus, poderá a Defensoria Pública propor 
a medida de forma preventiva, visando assegurar salvo conduto para que a assistida realize o seu desejo caso 
concedida a ordem. 
 
c) Você deverá orientar que inexiste decisão definitiva acerca da possibilidade de realização do aborto em sede 
de controle abstrato de constitucionalidade, porém que o STF já admitiu  em precedente a interrupção da 
gravidez no primeiro trimestre da gestação quando provocado pela própria gestante (art. 124) ou com o seu 
consentimento (art. 126), reconhecendo que a hipótese também não seria crime. Porém, deverá informar que 
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se tata de caso individual e nada há a fazer a favor da assistida; 
 
ERRADO: Na realidade, como mencionado acima, poderá ser impetrado habeas corpus a favor da assistida. 
 
d) Você deverá encaminhar a assistida para a rede pública de saúde e ingressar com ação de obrigação de fazer 
visando à efetivação do direito ao aborto decorrente de gravidez indesejável; 
 
ERRADO: Apesar da decisão acima proferida, ainda inexiste julgamento de mérito com efeitos vinculantes acerca 
da descriminalização do aborto no primeiro trimestre de gestação, de modo que antes de encaminhar a assistida 
para a saúde local, deverá a Defensoria Pública propor habeas corpus a seu favor, de forma preventiva, a fim de 
evitar prisão ou imputação criminal. 
 
e) Você deverá orientar que existe decisão definitiva do STF na ADPF 442 no sentido de que é possível a 
realização do aborto nos primeiros três meses de gestação, de modo que a assistida deverá ser encaminhada 
para a rede pública de saúde que deverá ser oficiada a realizar o ato, já que se trata de decisão vinculante, 
inclusive com a possibilidade de impetração de mandado de segurança para assegurar o referido direito. 
 
ERRADO: A ADPF 442 ainda está pendente de julgamento, havendo apenas a decisão em sede de habeas corpus 
acima mencionada. 
 
QUESTÃO 09 
 
No que tange às Funções Essenciais à Justiça, assinale a alternativa correta acerca da atuação da Defensoria 
Pública da União em processos oriundos de Defensorias Públicas estaduais no Superior Tribunal de Justiça: 
 
a) A DPU só pode atuar nos processos provenientes das Defensorias Públicas estaduais se a respectiva 
Defensoria Pública estadual não tiver representação em Brasília e não tiver aderido ao portal de intimações do 
STJ; 
 
b) Por ser o órgão de representação nacional e em face do princípio da unidade da Defensoria Pública, e da 
Defensoria Pública da União a atribuição para atuar em processos que tramitem no Superior Tribunal de Justiça 
e no Supremo Tribunal Federal; 
 
c)  Será sempre atribuição das Defensorias Públicas Estaduais a atuação perante os Tribunais Superiores, ainda 
que inexistente representação em Brasília e adesão ao portal de intimações; 
 
d) Em nenhuma hipótese a Defensoria Pública da União poderá atuar em processos oriundos das Defensorias 
Públicas estaduais; 
 
e) Somente haverá atuação da DPU quando inexistente representação em Brasília. 
 
GABARITO: A 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

11. Funções essenciais à Justiça: a) Ministério Público: regime jurídico 
constitucional; b) Defensoria Pública: enquadramento constitucional, 
princípios, garantias institucionais e funcionais, princípio do defensor natural; 
c) Advocacia Pública: Advocacia da União e Procuradorias; d) Advocacia.  

 
COMENTÁRIOS: 
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a) A DPU só pode atuar nos processos provenientes das Defensorias Públicas estaduais se a respectiva 
Defensoria Pública estadual não tiver representação em Brasília e não tiver aderido ao portal de intimações do 
STJ; 
 
CORRETO: Em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu pedido da DPU para, em substituição à 
Defensoria Pública de Alagoas, atuar em recurso especial sob o argumento de que a Defensoria Estadual não 
possui representação em Brasília. Isso porque, embora a DPE/AL não possua espaço físico em Brasília, ela aderiu 
ao Portal de Intimações Eletrônicas do STJ e, portanto, pode atuar normalmente no processo a partir de sua 
sede local. 

Vejamos a ementa oficial do referido julgado: 

 

QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.RECORRENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
ALAGOAS. SUPERVENIENTE PETIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO COM 
PEDIDO NO SENTIDO DE ASSUMIR A DEFESA DO PACIENTE NO ÂMBITO DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO DE ORDEM SUBMETIDA À 
APRECIAÇÃO DA QUINTA TURMA. TESE FIRMADA NO SENTIDO SER INVIÁVEL O 
ACOLHIMENTO DO REQUERIMENTO FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA 
DA UNIÃO NAS HIPÓTESES EM QUE A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL 
ATUANTE POSSUI REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA OU ADERIU AO PORTAL DE 
INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. 1. Questão de ordem suscitada em virtude da 
existência de inúmeros pedidos formulados pela Defensoria Pública da União, 
em diversos processos, com a pretensão de assumir a defesa de pessoas 
assistidas pelas Defensorias Públicas estaduais no âmbito do Superior Tribunal 
de Justiça, nos quais a defesa de réus em ações penais é realizada por 
Defensorias Públicas de diversos Estados, inclusive em habeas corpus 
impetrados pelos entes estaduais. 
 
2. Sobre o tema, a Corte Especial firmou entendimento, na QO no Ag 
378.377/RJ (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11/11/2002), no sentido de que 
a Defensoria Pública da União deve acompanhar, perante o Superior Tribunal 
de Justiça, o julgamento dos recursos interpostos por Defensores Públicos 
Estaduais, bem como deve ser intimada das decisões e acórdãos proferidos. No 
julgamento dos subsequentes embargos de declaração, firmou-se 
compreensão no sentido de que constitui exceção a hipótese em que a 
Defensoria Pública Estadual, mediante lei própria, mantenha representação em 
Brasília-DF com estrutura adequada para receber intimações das decisões 
proferidas pelo STJ (DJ 19/12/2003). 
 
3. Esse entendimento teve por base a interpretação dos arts. 14, § 3º, e 22, 
ambos da Lei Complementar n. 80/1994, os quais estabelecem que a prestação 
de assistência judiciária pelos órgãos próprios da Defensoria Pública da União 
dar-se-á, preferencialmente, perante o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais 
superiores e que os Defensores Públicos Federais de Categoria Especial atuarão 
no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior do Trabalho, no Tribunal 
Superior Eleitoral, no Superior Tribunal Militar e na Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais Federais. 4. Tal encaminhamento 
privilegiou a existência de representação em Brasília, o que seria importante 
para efeito de intimações pessoais, bem como conferiu plena garantia de 
defesa aos assistidos, seja pelas Defensorias Públicas dos Estados, quando bem 
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estruturadas para atuar em Brasília, seja pela Defensoria Pública da União, 
quando as Defensorias Públicas dos Estados não possuíssem estrutura 
suficiente e representação nesta Capital. 5. Entretanto, em 7/10/2015, o 
Superior Tribunal de Justiça publicou a Resolução STJ/GP n. 10/2015, que 
alterou a Resolução 14/2013, oportunidade em que foi regulamentada a 
intimação eletrônica dos órgãos públicos que têm prerrogativa de intimação 
pessoal, por meio do Portal de Intimações Eletrônicas, segundo as regras 
previstas na Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo 
judicial. 6. Esse novo formato, que possibilita plena atuação das Defensorias 
Públicas estaduais a partir de suas sedes, ainda não foi submetida ao exame da 
Corte Especial desta Corte, mas demanda pronta resolução, sendo necessário 
firmar entendimento, ainda que no âmbito restrito da Quinta Turma, e 
eventualmente da Terceira Seção, enquanto o tema não for objeto de 
enfrentamento pela Corte Especial. 7. Quanto ao mérito, cabe consignar que o 
parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 80/1994, o qual dispunha 
que os Defensores Públicos da União de Categoria Especial atuarão em todos 
os processos da Defensoria Pública nos Tribunais Superiores, foi vetado, 
enquanto o art. 111 da mesma lei complementar, vigente, é expresso em firmar 
a atribuição dos defensores públicos estaduais para atuar nos Tribunais 
Superiores, in verbis: O Defensor Público do Estado atuará, na forma do que 
dispuser a legislação estadual, junto a todos os Juízos de 1º grau de jurisdição, 
núcleos, órgãos judiciários de 2º grau de jurisdição, instâncias administrativas e 
Tribunais Superiores. 8. Nesse contexto, existindo representação em Brasília, 
conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, ou viabilizada a intimação 
eletrônica das Defensorias Públicas dos Estados em virtude de adesão ao Portal 
de Intimações Eletrônicas, impõe-se o indeferimento de requerimentos da 
Defensoria Pública da União no sentido de assumir a defesa de pessoas já 
assistidas pelas Defensorias Públicas estaduais. 9. Segue quadro atualizado 
acerca da estrutura das Defensorias Públicas e/ou adesão ao Portal de 
Intimações Eletrônicas, conforme informações prestadas pela Coordenadoria 
de Processamento de Feitos de Direito Penal: 1) possuem representação em 
Brasília: DPDF, DPBA, DPCE, DPES, DPGO, DPPE, DPRJ, DPRS e DPSP; 2) não 
possuem representação em Brasília, mas aderiram ao Portal de Intimações 
Eletrônicas: DPAC, DPAL, DPAM, DPMA, DPMG, DPMS, DPMT, DPPB, DPPR, 
DPRN, DPRR, DPSC, DPPI e DPTO; e 3) não possuem representação em Brasília 
e não aderiram ao Portal de Intimações Eletrônicas: DPAP, DPPA, DPRO e DPSE. 
10. Questão de ordem submetida a julgamento da Quinta Turma desta Corte 
para, no caso, tratando-se de Defensoria Pública de Estado que aderiu ao Portal 
das Intimações Eletrônicas, podendo atuar a partir de sua sede local, indeferir 
o requerimento apresentado pela Defensoria Pública da União. 
(PET no AREsp 1513956/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020) 

 

b) Por ser o órgão de representação nacional e em face do princípio da unidade da Defensoria Pública, e da 
Defensoria Pública da União a atribuição para atuar em processos que tramitem no Superior Tribunal de Justiça 
e no Supremo Tribunal Federal; 
 
ERRADO: Consoante mencionado acima, somente quando inexistir representação em Brasília e (cumulativo) 
quando não houver adesão ao portal de intimações do STJ é que deverá haver atuação da DPU. 

 
c) Será sempre atribuição das Defensorias Públicas Estaduais a atuação perante os Tribunais Superiores, ainda 



23 
 

RETA FINAL | DPE/BA 

 

 

CURSO RDP 
SIMULADO 02 

DPE/BA – RODADA 02 – GABARITO COMENTADO 

que inexistente representação em Brasília e adesão ao portal de intimações; 
 
ERRADO: Consoante mencionado acima, quando inexistir representação em Brasília e (cumulativo) quando não 
houver adesão ao portal de intimações do STJ que deverá haver atuação da DPU. 

 
d) Em nenhuma hipótese a Defensoria Pública da União poderá atuar em processos oriundos das Defensorias 
Públicas estaduais; 
 
ERRADO: Consoante mencionado acima, quando inexistir representação em Brasília e (cumulativo) quando não 
houver adesão ao portal de intimações do STJ é que deverá haver atuação da DPU. 

 
e) Somente haverá atuação da DPU quando inexistente representação em Brasília. 
 
ERRADO: Consoante mencionado acima, quando inexistir representação em Brasília e (cumulativo) quando não 
houver adesão ao portal de intimações do STJ é que deverá haver atuação da DPU. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO 10 
 
Em relação ao regime disciplinar previsto na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, Lei 11.377 
de 2009, assinale a alternativa correta: 
 
A) O abandono de cargo se configura após 20 (vinte) faltas consecutivas de forma injustificada e, como 
consequência, enseja a demissão do membro da instituição.  
 
B) A pena de cassação de disponibilidade ou aposentadoria será aplicada ao Defensor Público que praticou, 
quando em atividade, falta passível de suspensão.  
 
C) Ao Corregedor-Geral competirá aplicar as sanções de advertência e censura.  
 
D) Decorridos 05 (cinco) anos da imposição da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, poderá 
ela ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência, tendo em vista que o período 
depurador se aplica apenas à esfera penal.  
 
E) A remoção compulsória de Defensor Público será aplicada sempre que a falta praticada, pela sua gravidade e 
repercussão, tornar incompatível a permanência do faltoso no órgão de sua atuação ou lotação, em razão do 
interesse público e será determinada pelo Defensor Público Geral.  
 
GABARITO: C 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

XIV Do Regime Disciplinar, das infrações disciplinares, das penalidades e da 
extinção de punibilidade no âmbito da Lei Orgânica da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia. Do Procedimento Disciplinar, da Sindicância e do Processo 
Administrativo. Recursos, revisão e reabilitação.  

 
COMENTÁRIOS: 
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A) O abandono de cargo se configura após 20 (vinte) faltas consecutivas de forma injustificada e, como 
consequência, enseja a demissão do membro da instituição.  
 
ERRADO: Assim como na Administração Pública em geral, o abandono de cargo na DPE BA só se configura com 
TRINTA FALTAS CONSECUTIVAS do membro e, ainda assim, desde que essas faltas sejam injustificadas. Assim, a 
pena somente será aplicada se as faltas ocorrerem de forma deliberada, sem possuir nenhuma justificativa 
comprovada para tanto (Art. 209, II). Porém, caso se verifique que, realmente, as faltas ocorreram de forma 
injustificada, aí sim a pena de demissão será aplicada por determinação legal.  
 
B) A pena de cassação de disponibilidade ou aposentadoria será aplicada ao Defensor Público que praticou, 
quando em atividade, falta passível de suspensão.  
 
ERRADO: A cassação de aposentaria ou disponibilidade é uma penalidade imposta para evitar que o(a) 
Defensor(a) se aposente ou fique em disponibilidade após praticar uma infração e, com isso, fique impune. 
Assim, ainda que a pessoa se aposente ou fique em disponibilidade, será possível aplicar essa sanção, desde que 
tenha praticado, em atividade, falta passível de DEMISSÃO.  
 
Nos termos do art. 208: 
 

art. 208 - A pena de cassação de disponibilidade ou aposentadoria será aplicada 
ao Defensor Público que praticou, quando em atividade, falta passível de 
demissão.  
 
Parágrafo único - A aplicação da pena de cassação de disponibilidade terá como 
efeito imediato a demissão do Defensor Público.  

 
C) Ao Corregedor-Geral competirá aplicar as sanções de advertência e censura.  
 
CORRETA: A Lei diferencia quem aplica cada tipo de sanção conforme a gravidade do ato. Vejamos abaixo: 
 

 
 
Além disso, tenham em mente que para aplicação da sanção é necessário fazer uma dosimetria prévia, devendo 
ser consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela provenham para o serviço e os 
antecedentes do infrator (art. 202, §4º).  
 
D) Decorridos 05 (cinco) anos da imposição da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, poderá 
ela ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência, tendo em vista que o período 

DPGE

cassação de 
aposentadoria ou 
da disponibilidade

demissão 

Conselho 
Superior 

suspensão por até
90 (noventa) dias 

remoção 
compulsória 

disponibilidade 
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proporcional ao 

tempo de serviço 

Corregedor-
Geral 

advertência
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depurador se aplica apenas à esfera penal.  
 
ERRADO: O art. 211 traz exatamente uma ideia contrária, para evitar que uma sanção disciplinar se perpetue. 
Assim, quando decorrerem 5 (cinco) anos da aplicação da sanção, esta não poderá ser considerada em prejuízo 
do infrator.  
 
E) A remoção compulsória de Defensor Público será aplicada sempre que a falta praticada, pela sua gravidade 
e repercussão, tornar incompatível a permanência do faltoso no órgão de sua atuação ou lotação, em razão do 
interesse público e será determinada pelo Defensor Público Geral.  
 
ERRADO: A remoção compulsória realmente se aplica nessa circunstância, qual seja, sempre que a falta 
praticada, pela sua gravidade e repercussão, tornar incompatível a permanência do faltoso no órgão de sua 
atuação ou lotação, em razão do interesse público.  
 
No entanto, quem determina essa sanção é o CONSELHO SUPERIOR, após julgamento realizado com base em 
processo administrativo ordinário (art. 206).  

 
QUESTÃO 11 
 
A Lei Orgânica da Defensoria Pública da Bahia (Lei 11.377 de 2009) trata, além das sanções disciplinares a serem 
impostas aos membros da Defensoria, os procedimentos cabíveis para detecção e apuração dos fatos. 
Considerando o exposto, assinale a alternativa correta: 
 
A) O Corregedor-Geral instaurará a sindicância ou o processo administrativo mediante provocação do DPGE ou 
Conselho Superior, apenas, não possuindo autonomia para instaurações desses procedimentos de ofício.  
 
B) O membro sindicado ou indiciado poderá ser afastado do exercício do cargo, sem prejuízo de seus 
vencimentos e vantagens, caso seja imprescindível para apuração dos fatos, para assegurar a normalidade dos 
serviços ou a tranquilidade pública, pelo prazo máximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias.  
 
C) O processo administrativo disciplinar ordinário deverá estar concluído no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
prorrogável por igual período. Na portaria de instauração poderão ser arroladas até 05 (cinco) testemunhas.  
 
D) Encerrado o trâmite cabível no processo administrativo disciplinar ordinário, o Corregedor- Geral, em 15 
(quinze) dias, apreciará os elementos do processo, elaborando decisão que vai absolver ou punir o indiciado.  
 
E) O recurso deverá ser interposto pelo indiciado, seu advogado ou defensor, no prazo de 10 (dez) dias, contados 
da publicação da decisão, por petição dirigida ao Presidente do Conselho Superior, devendo conter, desde logo, 
as razões do recorrente.  
 
GABARITO: E 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

XIV Do Regime Disciplinar, das infrações disciplinares, das penalidades e da 
extinção de punibilidade no âmbito da Lei Orgânica da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia. Do Procedimento Disciplinar, da Sindicância e do Processo 
Administrativo. Recursos, revisão e reabilitação.  

 
COMENTÁRIOS: 
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A) O Corregedor-Geral instaurará a sindicância ou o processo administrativo mediante provocação do DPGE ou 
Conselho Superior, apenas, não possuindo autonomia para instaurações desses procedimentos de ofício.  
 
ERRADO: A legislação (art. 220) atribui autonomia em relação ao Corregedor para instaurações ex officio, desde 
que haja fundamento fático-jurídico para tanto.  Assim, competirá ao Corregedor a instauração de sindicância 
ou PAD: 
 

I - De ofício; 

II - Por provocação do Defensor Público-Geral ou do Conselho Superior da Defensoria 
Pública; ou 

III - Por provocação de qualquer pessoa, vedada a denúncia anônima e a que não 
forneça indícios consistentes de infração disciplinar  

 
B) O membro sindicado ou indiciado poderá ser afastado do exercício do cargo, sem prejuízo de seus 
vencimentos e vantagens, caso seja imprescindível para apuração dos fatos, para assegurar a normalidade dos 
serviços ou a tranquilidade pública, pelo prazo máximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias.  
 
ERRADO: No procedimento disciplinar de maneira geral, inclusive aqueles que envolvam membro de Defensoria, 
existe a figura do afastamento do servidor caso haja necessidade (nos termos da Lei Orgânica, quando haja 
imprescindibilidade – art. 221, parágrafo único).  
 
Em relação ao membro da Defensoria da Bahia, tenham atenção em dois pontos: o afastamento NÃO 
PREJUDICARÁ A REMUNERAÇÃO OU AS VANTAGENS DO CARGO. Outro ponto (e aí consiste o erro da assertiva), 
o prazo de 60 (sessenta) dias é PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO.  
 
C) O processo administrativo disciplinar ordinário deverá estar concluído no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
prorrogável por igual período. Na portaria de instauração poderão ser arroladas até 05 (cinco) testemunhas.  
 
ERRADO: O processo administrativo disciplinar ordinário existe para apuração de fatos que, caso confirmados, 
ensejarão a aplicação de sanções disciplinares de natureza mais grave (Art. 241), sendo elas: 
 

remoção compulsória;  

disponibilidade com vencimento proporcional ao tempo de serviço;  

cassação de aposentadoria ou da disponibilidade; e 
demissão.  

 
O prazo será de 120 dias, prorrogável, mas, ao contrário do que diz a assertiva, poderão ser arroladas ATÉ OITO 
TESTEMUNHAS.  
 
D) Encerrado o trâmite cabível no processo administrativo disciplinar ordinário, o Corregedor- Geral, em 15 
(quinze) dias, apreciará os elementos do processo, elaborando decisão que vai absolver ou punir o indiciado.  
 
ERRADO: Na verdade, encerrado o trâmite, o Corregedor terá 15 dias para elaborar relatório, propondo a 
absolvição ou a punição do indiciado. O Corregedor, notem, apenas PROPÕE A PROVIDÊNCIA, pois quem 
efetivamente toma a decisão é o Defensor Público Geral, no prazo de 20 dias.  
 
E) O recurso deverá ser interposto pelo indiciado, seu advogado ou defensor, no prazo de 10 (dez) dias, contados 
da publicação da decisão, por petição dirigida ao Presidente do Conselho Superior, devendo conter, desde logo, 
as razões do recorrente.  
 
CORRETA: Conforme o art. 253, o recurso deverá ser interposto nesse prazo de 10 dias, em petição endereçada 
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ao Presidente do Conselho Superior. Cuidado com eventuais pegadinhas: o recurso já conterá as razões do 
recorrente (notem que a lei usa o termo “devendo”, de maneira que essa providência não é uma faculdade, 
mas sim imposição).  
 

DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL 
 
QUESTÃO 12 
 
Sobre a Lei nº 8.742/93 (LOAS), assinale a alternativa correta: 
 
a) O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e 
ao idoso com 60 (sessenta) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 
nem de tê-la provida por sua família.        
 
b)   O benefício de prestação continuada (BPC-LOAS) deve ser revisto a cada 4 (quatro) anos para avaliação da 
continuidade das condições que lhe deram origem.      
 
c) A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz acarreta a suspensão do benefício de prestação 
continuada. 
 
d) Em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), o 
critério de aferição da renda familiar mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo poderá ser ampliado para 
até 1/2 (meio) salário-mínimo.       
 
e) Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela 
que tem impedimento de curto prazo. 
 
GABARITO: D. 
 
Ponto do edital abordado: 
 

5 Direito da Assistência Social: conceito e princípios. 5.1. Sistema Único de 
Assistência Social e Lei nº 8.742/93. 5.2. Benefício de Prestação Continuada. 

 
Comentários: em Seguridade Social, por ser apenas uma questão, a probabilidade é que caia algo relacionado 
aos benefícios assistenciais, por ter mais relação com a prática defensorial. Portanto, nessa questão eu trouxe 
o que basicamente você precisa saber (de mais importante) sobre a Lei nº 8.742/93 (LOAS). Vamos nessa! 
 
a) O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e 
ao idoso com 60 (sessenta) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 
nem de tê-la provida por sua família.        
 
Errado. Pegadinha clássica de prova quando o assunto é BPC LOAS. Como vimos em nosso resumo sobre direito 
da seguridade social, o BPC LOAS (Benefício da Prestação Continuada) é a garantia de um salário-mínimo mensal 
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios 
de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.            
 
 

Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 
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mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem 
de tê-la provida por sua família.                   (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 
2011)        (Vide Lei nº 13.985, de 2020)   

 
 
b)   O benefício de prestação continuada (BPC-LOAS) deve ser revisto a cada 4 (quatro) anos para avaliação da 
continuidade das condições que lhe deram origem.      
 
Errado. A revisão do BPC, nos termos da Lei nº 8.742/93, será a cada 02 anos. 
 

 Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) 
anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.                  
(Vide Lei nº 9.720, de 30.11.1998)   

 
c) A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz acarreta a suspensão do benefício de prestação 
continuada. 
 
Errado. Ao contrário, não acarreta a suspensão.  
 

Art. 21-A,  
 
§ 2º  A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a 
suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o 
recebimento concomitante da remuneração e do benefício.    

 
d) Em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), o 
critério de aferição da renda familiar mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo poderá ser ampliado para 
até 1/2 (meio) salário-mínimo.       
 
Correto, e portanto, o nosso gabarito. Alternativa interessante e atual. Inicialmente, veja o que estabelece o art. 
20, § 3º da Lei Orgânica de Assistência Social: 

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência 
ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja:       (Redação dada pela Lei 
nº 13.982, de 2020)   

I - inferior a 1/4 do salário mínimo;        (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 1.023, de 2020)     

Lembrem que o STF já declarou inconstitucional esse requisito de ¼ do salário mínimo, como podemos observar 
da ementa abaixo: 
 

Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 
203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao 
regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu os 
critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos 
portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 
3º, da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo 
Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13982.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13982.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv1023.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv1023.htm#art1
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que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 
(um quarto) do salário mínimo”. O requisito financeiro estabelecido pela lei 
teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que 
situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance 
do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal 
declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Decisões judiciais 
contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de 
inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do 
Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à 
aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela 
LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se 
contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real 
estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. 
Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos 
para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 
10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o 
Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa 
Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro a Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima 
associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões 
monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da 
intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do 
processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas 
(políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas 
dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros 
benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. Declaração de 
inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da 
Lei 8.742/1993. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 
567985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR 
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013) 

 
Contudo, mais recentemente, com a publicação da Lei nº 13.982/2020, a Lei Orgânica de Assistência Social 
ganhou o art. 20-A, que amplia, em razão da pandemia causada pela COVID-19, o requisito de ¼ para até ½. 
 
 

Art. 20-A. Em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), o critério de 
aferição da renda familiar mensal per capita previsto no inciso I do § 3º do art. 
20 poderá ser ampliado para até 1/2 (meio) salário-mínimo.       (Incluído pela 
Lei nº 13.982, de 2020)   

 
Portanto, de fato, a alternativa está correta por trazer essa novidade que a Lei nº 13.982, de 2020 trouxe. 
 
e) Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela 
que tem impedimento de curto prazo. 
 
Errado. O art. 20. § 2º da Lei de Assistência Social foi alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 
13.146, de 2015), de forma que para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se 
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pessoa com deficiência aquela que tem IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
 

Art. 20. § 2º.  Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.                       
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)         (Vigência)   

 
Assim, o erro da alternativa é considerar impedimento de curto prazo. 

 

CRIANÇA E ADOLESCENTE 
 
Questão 13 
 
Sobre adoção internacional, analise os itens a seguir: 
 
I. Segundo o ECA, considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente é estrangeiro. 
 
II. A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar 
quando restar comprovado, entre outros requisitos, que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação 
da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação, certificada nos autos, da 
inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível com a criança ou adolescente, 
após consulta aos cadastros previstos no ECA. 
 
III. Não há direito de preferência, na adoção internacional de crianças e adolescentes brasileiros, a brasileiros 
residentes no exterior. 
 
IV. Antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída 
do adotando do território nacional. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
a) Estão corretos apenas os itens I, II e III. 
b) Estão corretos apenas os itens I, II e IV. 
c) Todos os itens estão corretos. 
d) Estão corretos apenas os itens II e IV. 
e) Apenas o item IV está correto. 
 
GABARITO: D. 
 
Ponto do edital abordado: 
 

4. Conteúdo integral do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90 
- texto atualizado). 

 
Comentários: o tema adoção internacional é um dos preferidos também do examinador da FCC. Portanto, nessa 
questão verificaremos os principais pontos sobre a temática. 
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I. Segundo o ECA, considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente é estrangeiro. 
 
Errado. O conceito de adoção internacional é muito importante para provas objetivas, um vez que, se você 
nunca tiver lido sobre o assunto, a probabilidade de errar é alta.  
 
O conceito de adoção internacional pode ser encontrado no art. 51 do ECA: 
 

Art. 51.  Considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente 
possui residência habitual em país-parte da Convenção de Haia, de 29 de maio 
de 1993, Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de 
Adoção Internacional, promulgada pelo Decreto n o 3.087, de 21 junho de 1999 
, e deseja adotar criança em outro país-parte da Convenção. (Redação dada 
pela Lei nº 13.509, de 2017)   

 
Portanto, o nosso item está errado, pois não necessariamente o pretendente será estrangeiro. Inclusive, pode 
ser um brasileiro com residência habitual em outro país que tenha ratificado a Convenção de Haia sobre adoção 
internacional. 
 
II. A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar 
quando restar comprovado, entre outros requisitos, que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação 
da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação, certificada nos autos, da 
inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível com a criança ou adolescente, 
após consulta aos cadastros previstos no ECA. 
 
Correto. A adoção internacional precisa preencher alguns requisitos, estando estes listados no art. 51, § 1 do 
ECA, os quais trago abaixo:  

Art. 51. § 1 o A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou 
domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado:   

I - que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso 
concreto; (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017) 

II - que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou 
adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação, certificada nos autos, 
da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível 
com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nesta 
Lei; (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017) 

III - que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado, por meios 
adequados ao seu estágio de desenvolvimento, e que se encontra preparado para a 
medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, observado o 
disposto nos §§ 1 o e 2 o do art. 28 desta Lei. (Incluída pela Lei nº 12.010, de 
2009) Vigência 

O requisito previsto em nosso item é o estabelecido no inciso II do art. 51. § 1 do ECA. 
 
III. Não há direito de preferência, na adoção internacional de crianças e adolescentes brasileiros, a brasileiros 
residentes no exterior. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13509.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13509.htm#art1
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
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Errado. Os brasileiros residentes no exterior gozam de preferência na adoção internacional de crianças ou 
adolescentes brasileiros. 
 

Art. 51, § 2º, Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos 
estrangeiros, nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente 
brasileiro. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência   

 
 
IV. Antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída 
do adotando do território nacional. 
 
Correta. De fato, no ECA há previsão expressa no sentido de que, antes de transitada em julgado a decisão que 
concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída do adotando do território nacional. 

 
Art. 52, § 8º Antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção 
internacional, não será permitida a saída do adotando do território nacional. 
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  

 
Contudo, transitada em julgado a decisão, a autoridade judiciária determinará a expedição de alvará com 
autorização de viagem, bem como para obtenção de passaporte, constando, obrigatoriamente, as 
características da criança ou adolescente adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, 
assim como foto recente e a aposição da impressão digital do seu polegar direito, instruindo o documento com 
cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado. (§ 8º do art. 52, ECA). 
 
Questão 14 
 
As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo 
planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes 
em regime de colocação familiar, liberdade assistida, orientação e apoio sociofamiliar, entre outros. 
 
Assinale a única alternativa que não mais se caracteriza como regime destinado a criança e adolescente segundo 
o ECA: 
 
a) abrigo; 
b) acolhimento institucional; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) semiliberdade; 
e) internação. 
 
GABARITO: A. 
 
Ponto do edital abordado: 

 
4. Conteúdo integral do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90 
- texto atualizado). 

 
Comentários:  
 
O art. 90 do ECA estabelece que as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias 
unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados 
a crianças e adolescentes, em regime de:  



33 
 

RETA FINAL | DPE/BA 

 

 

CURSO RDP 
SIMULADO 02 

DPE/BA – RODADA 02 – GABARITO COMENTADO 

I - orientação e apoio sócio-familiar; 

II - apoio sócio-educativo em meio aberto; 

III - colocação familiar; 

IV - abrigo; 

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

V - prestação de serviços à comunidade;   

VI - liberdade assistida;   

VII - semiliberdade; e  

VIII - internação.   

É que com a Lei nº 12.010 de 2009, o termo abrigo foi substituído por acolhimento institucional/familiar. Esta 
mudança é extremamente significativa, pois a nova terminologia possibilita uma compreensão diferenciada 
acerca das instituições, que não devem ser concebidas meramente como um lugar para “guardar / abrigar” 
crianças e adolescentes, mas sim um lugar onde estes possam, de fato, ser acolhidos em suas especificidades, 
preservando-se a esfera afetiva, aspecto fundamental para o desenvolvimento humano. A mudança na 
linguagem é extremamente importante, pois reflete o surgimento de outra perspectiva, de outra forma de 
entendimento e compreensão dos fenômenos.2 
 
QUESTÃO 15 
 
Sobre o tema “recursos” no Estatuto da Criança e Adolescente, marque a alternativa INCORRETA: 
 
a) Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas 
socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal do Código de Processo Penal, com algumas adaptações.  
 
b) Os recursos independem de preparo. 

c) Caso um magistrado edite uma portaria ou alvará no qual estabeleça regras sobre a participação de criança e 
adolescente em espetáculos públicos, esse ato normativo será passível de apelação. 

d) A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita a apelação, que será recebida 
exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano 
irreparável ou de difícil reparação ao adotando.  
 
e) em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa 
será sempre de 10 (dez) dias corridos. 
 
GABARITO: A. 
 
Pontos abordados no edital:  

 
2 Disponível em: https://www.mpma.mp.br/arquivos/CAOPIJ/docs/32._Cartilha_sobre_Adoção.pdf. Acesso em 16 de Junho de 2021. 

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
https://www.mpma.mp.br/arquivos/CAOPIJ/docs/32._Cartilha_sobre_Adoção.pdf
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4. Conteúdo integral do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90 
- texto atualizado). 

 
Comentários: Recursos no ECA tem diversas peculiaridades! Desta forma, precisamos entender as mais 
importantes para nossa prova da DPE/BA, pois a FCC gosta! 
 
a) Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas 
socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal do Código de Processo Penal, com algumas adaptações.  
 
Errado, e portanto o nosso gabarito. Aplica-se, neste caso, o sistema recursal do Código de Processo Civil. 
 

Art. 198.  Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, 
inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o 
sistema recursal da Lei n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo 
Civil) , com as seguintes adaptações (...)  

 
b) Os recursos independem de preparo. 
 
Correto. De fato, os recursos do ECA independem de preparo. 
 

Art. 198, I, ECA 
 
I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo;   

 
Apenas a título de complemento, lembrem-se que segundo o ECA, as ações judiciais da competência da Justiça 
da Infância e da Juventude também são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de 
má-fé 
 

Art. 141, § 2º As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da 
Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de 
litigância de má-fé.   

 

c) Caso um magistrado edite uma portaria ou alvará no qual estabeleça regras sobre a participação de criança 
e adolescente em espetáculos públicos, esse ato normativo será passível de apelação. 

Correta. Para entender essa alternativa, veja inicialmente o que estabelece o art. 149 do ECA e seus incisos 
 

 Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou 
autorizar, mediante alvará:  

I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos 
pais ou responsável, em: 

a) estádio, ginásio e campo desportivo; 

b) bailes ou promoções dançantes; 

c) boate ou congêneres; 
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d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas; 

e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão. 

II - a participação de criança e adolescente em: 

a) espetáculos públicos e seus ensaios; 

b) certames de beleza. 

No art. 199, o ECA estabelece que contra decisões proferidas com base no art. 149 (esse que vimos acima), 
caberá o recurso de apelação. 

Art. 199. Contra as decisões proferidas com base no art. 149 caberá recurso de 
apelação.  

Portanto, nossa alternativa está correta, não sendo o gabarito da questão (pois pede-se a incorreta). 

d) A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita a apelação, que será recebida 
exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano 
irreparável ou de difícil reparação ao adotando.  

Correta. A regra é a de que a sentença que deferir a adoção produza efeito desde logo, embora sujeita a 
apelação, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo. Contudo, o art. 199-A do ECA traz exceções: 
adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando. 

 
Art. 199-A.  A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora 
sujeita a apelação, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo 
se se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável 
ou de difícil reparação ao adotando.  

 
e) em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa 
será sempre de 10 (dez) dias corridos. 
 
Correto. É o que se extrai da literalidade do art. 98, II do ECA: 
 

Art. 98, II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo 
para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias;  

 
E por que esse prazo será corrido e não em dias úteis? 
Pelo fato de que o art. 152, § 2, com redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017, assim estabelece: 
 

Art. 152,  
 
§ 2º Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são 
contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do 
vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério 
Público. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)   

 
Por isso, o próprio STJ assim já decidiu: 
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Segundo o texto expresso do ECA, em todos os recursos, salvo os embargos de 
declaração, o prazo será decenal (art. 198, II) e a sua contagem ocorrerá de 
forma corrida, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, vedado o 
prazo em dobro para o Ministério Público (art. 152, § 2º). Desse modo, por força 
do critério da especialidade, os prazos dos procedimentos regulados pelo ECA 
são contados em dias corridos, não havendo que se falar em aplicação 
subsidiária do art. 219 do CPC/2015, que prevê o cálculo em dias úteis. STJ. 6ª 
Turma. HC 475.610/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/03/2019 
(Info 647). 

 
Destaque-se que parte da doutrina entende que, pelo fato do § 2º acima não trazer vedação do prazo em dobro 
à Defensoria (apenas faz isso para a fazenda pública e MP), contar-se-ia em dobro para a Defensoria Pública, 
considerando a LC 80/1994 e o NCPC. 
 
 

LC 80/1994: Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do 
Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:   I – receber, inclusive quando 
necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em 
qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-
se-lhes em dobro todos os prazos;        

 
NCPC: Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as 
suas manifestações processuais.   

 
QUESTÃO 16 
 
Considerando as normativas do SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Resolução 
CONANDA nº 119, de 11.12.06) e Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012), marque a alternativa incorreta: 

a) Em situação de adolescente com Transtorno Mental e com Dependência de Álcool e de Substância Psicoativa, 
o juiz poderá suspender a execução da medida socioeducativa, ouvidos o defensor e o Ministério Público, com 
vistas a incluir o adolescente em programa de atenção integral à saúde mental que melhor atenda aos objetivos 
terapêuticos estabelecidos para o seu caso específico. Neste caso, a suspensão da execução da medida 
socioeducativa será avaliada, no mínimo, a cada 6 (seis) meses.   

b) A medida socioeducativa será declarada extinta pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida 
em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva. 
 
c) O mandado de busca e apreensão do adolescente terá vigência máxima de 6 (seis) meses, a contar da data 
da expedição, podendo, se necessário, ser renovado, fundamentadamente.   
 
d) O SINASE não assegura ao adolescente que viva comprovadamente em união estável o direito à visita íntima, 
embora, na prática, existam atos normativos permitindo em equiparação ao casamento. 
 
e) No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo-
crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da decisão o 
juízo criminal competente.   
 
GABARITO: D. 



37 
 

RETA FINAL | DPE/BA 

 

 

CURSO RDP 
SIMULADO 02 

DPE/BA – RODADA 02 – GABARITO COMENTADO 

Ponto do edital abordado: 

6. SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Resolução 
CONANDA nº 119, de 11.12.06) e Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012. 

Comentários: nessa questão busquei trazer os pontos importantes sobre o SINASE. Antes, contudo, gostaria de 
revisar com vocês os princípios que regem a execução das medidas socioeducativas, pois embora não cobrados 
nessa questão, gozam de uma importância enorme para provas feitas pela FCC. 

Para isso, basta ler o art. 35 do SINASE (Lei nº 12.594/2012): 

Art. 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes 
princípios: 

I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do 
que o conferido ao adulto; 

II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, 
favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos; 

III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que 
possível, atendam às necessidades das vítimas; 

IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida; 

V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito 
ao que dispõe o art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) ; 

VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias 
pessoais do adolescente; 

VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos 
da medida; 

VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, 
gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou 
associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status ; e 

IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo 
socioeducativo. 

Agora vamos às alternativas. 

a) Em situação de adolescente com Transtorno Mental e com Dependência de Álcool e de Substância Psicoativa, 
o juiz poderá suspender a execução da medida socioeducativa, ouvidos o defensor e o Ministério Público, com 
vistas a incluir o adolescente em programa de atenção integral à saúde mental que melhor atenda aos objetivos 
terapêuticos estabelecidos para o seu caso específico. Neste caso, a suspensão da execução da medida 
socioeducativa será avaliada, no mínimo, a cada 6 (seis) meses.   
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Correto. O Sinase, a partir do artigo 64, estabelece regras para o atendimento de adolescente com transtorno 
mental ou com dependência de álcool ou outra substância psicoativa que esteja em cumprimento de medida 
socioeducativa. 
 
O art. 64, § 4º de fato aduz que em casos excepcionais o juiz poderá suspender a execução da medida 
socioeducativa, ouvidos o defensor e o Ministério Público, com vistas a incluir o adolescente em programa de 
atenção integral à saúde mental que melhor atenda aos objetivos terapêuticos estabelecidos para o seu caso 
específico. 
 
 

Seção II  Do Atendimento a Adolescente com Transtorno Mental e com 
Dependência de Álcool e de Substância Psicoativa 
 
Art 64. O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que 
apresente indícios de transtorno mental, de deficiência mental, ou associadas, 
deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. 

§ 4º Excepcionalmente, o juiz poderá suspender a execução da medida 
socioeducativa, ouvidos o defensor e o Ministério Público, com vistas a incluir 
o adolescente em programa de atenção integral à saúde mental que melhor 
atenda aos objetivos terapêuticos estabelecidos para o seu caso específico. 

Logo em seguida, o § 6º aponta que a suspensão da execução da medida socioeducativa será avaliada, no 
mínimo, a cada 6 (seis) meses.   

§ 6º A suspensão da execução da medida socioeducativa será avaliada, no 
mínimo, a cada 6 (seis) meses.   

b) A medida socioeducativa será declarada extinta pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida 
em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva. 

Correto. Um dos artigos mais importantes para o nosso estudo no SINASE é o art. 46, trazendo situações práticas 
em que a medida socioeducativa poderá ser extinta. E uma dessas situações é exatamente a extinção pela 
aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução 
provisória ou definitiva. Por exemplo, imagine que alguém esteja cumprindo uma medida socioeducativa de 
liberdade assistida aos 20 anos (isso é possível)3 e posteriormente seja condenado por um crime cometido aos 
19 anos, cujo regime inicial fixado foi o fechado. O que acontece com a medida socioeducativa de liberdade 
assistida em andamento? Extinção, nos termos do art. 46, inciso III: 

Art. 46. A medida socioeducativa será declarada extinta: 

I - pela morte do adolescente; 

II - pela realização de sua finalidade; 

III - pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime 
fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva; 

 
3 Súmula nº 605: “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida 
socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.” 
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IV - pela condição de doença grave, que torne o adolescente incapaz de 
submeter-se ao cumprimento da medida; e 

V - nas demais hipóteses previstas em lei. 

c) O mandado de busca e apreensão do adolescente terá vigência máxima de 6 (seis) meses, a contar da data 
da expedição, podendo, se necessário, ser renovado, fundamentadamente.   
 
Correto. É o que estabelece o art. 47 do SINASE. Inclusive, esse tema já caiu em prova discursiva feita pela FCC. 
 

Art. 47. O mandado de busca e apreensão do adolescente terá vigência máxima 
de 6 (seis) meses, a contar da data da expedição, podendo, se necessário, ser 
renovado, fundamentadamente.   

 
d) O SINASE não assegura ao adolescente que viva comprovadamente em união estável o direito à visita íntima, 
embora, na prática, existam atos normativos permitindo em equiparação ao casamento. 
 
Errado, e portanto, o nosso gabarito. O art. 68 do SINASE prevê, ao contrário do afirmado na alternativa, o 
direito à visita íntima ao adolescente que viva comprovadamente em união estável. 
 

Art. 68. É assegurado ao adolescente casado ou que viva, comprovadamente, 
em união estável o direito à visita íntima.   

 
e) No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo-
crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da decisão o 
juízo criminal competente.   
 
Correto. Veja que na alternativa “B” vimos a extinção obrigatória da medida socioeducativa, pela aplicação de 
pena privativa de liberdade (PPL) a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto. No entanto, caso o maior 
de 18 anos em cumprimento de medida socioeducativa apenas RESPONDA a processo criminal, qual a 
implicação disso no cumprimento da medida socioeducativa? 
 
O art. 46, § 1º do SINASE estabelece que, nesse caso, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual 
extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente. 

 
Art. 46, § 1º. No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de 
medida socioeducativa, responder a processo-crime, caberá à autoridade 
judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da decisão 
o juízo criminal competente.   

 
Perceba, assim, que diferente da situação da alternativa “B”, não há obrigatoriedade da extinção da medida 
socioeducativa. Neste caso, o magistrado tem a faculdade de decidir sobre a extinção da execução.  
 

Distinção 

Responder 
processo crime 

Condenação a PPL em regime fechado ou semiaberto 

Magistrado pode extinguir o cumprimento da 
medida socioeducativa (há 
discricionariedade) 

Magistrado deve extinguir a medida socioeducativa (não há 
discricionariedade) 
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DIREITO DO CONSUMIDOR 
 
QUESTÃO 17 
 
Sobre as sanções administrativas no CDC, assinale a alternativa incorreta. 
 
a)   A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade 
enganosa ou abusiva, sempre às expensas do infrator.   
 
b) A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a 
cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.   
 
c) Multa é uma espécie de sanção administrativa prevista no CDC. 
 
d) A inutilização do produto será aplicada pela administração, mediante procedimento administrativo, 
assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou 
insegurança do produto ou serviço. 
 
e)   Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, haverá reincidência 
mesmo antes do trânsito em julgado da sentença.   
 
GABARITO: E. 
 
Ponto do edital:  
 

(...) Cláusulas abusivas. 1.8.3 Contratos de adesão. 1.8.4 Superendividamento. 
1.9 Sanções administrativas 

 
Comentários: 
 
a)   A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade 
enganosa ou abusiva, sempre às expensas do infrator.   
 
Correta. Art. 60, CDC: 
 

Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor 
incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 
e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.   
 

b) A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a 
cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.   
 
Correta. Art. 59, § 2°, CDC:  
 

§ 2°. A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as 
circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou 
suspensão da atividade.   

 
c) Multa é uma espécie de sanção administrativa prevista no CDC. 
 
Correta, nos termos do art.56, I do CDC: 
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Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, 
conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de 
natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:           
 
I - multa; 

 
d) A inutilização do produto será aplicada pela administração, mediante procedimento administrativo, 
assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação 
ou insegurança do produto ou serviço. 
 
Correta. É o que estabelece o art. 58 do CDC: 
 

Art. 58. As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de 
fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, 
de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de 
uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento 
administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de 
quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou 
serviço.   

 
e)   Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, haverá reincidência 
mesmo antes do trânsito em julgado da sentença.   
 
Errada, e portanto o nosso gabarito. Segundo o CDC, ao contrário do afirmado pela assertiva, pendendo ação 
judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em 
julgado da sentença 
 

Art. 59, § 3° Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de 
penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da 
sentença.   

 
Portanto, o gabarito é a alternativa “E”. 
 
QUESTÃO 18 
 
Analise os itens a seguir. 
 
I. O plano de saúde jamais poderá ser obrigado a fornecer medicamentos de uso domiciliar. 
 
II. A recusa indevida à cobertura médica enseja reparação a título de dano moral, uma vez que agrava a situação 
de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. 
 
III. Não é abusiva a negativa de custeio, pela operadora do plano de saúde, do tratamento de fertilização in vitro, 
quando não houver previsão contratual expressa. 
 
IV. A operadora do plano de saúde não tem o dever de custear as despesas de acompanhante do paciente idoso 
no caso de internação hospitalar. 
 
Está(ão) de acordo com o posicionamento do STJ: 
 
a) Todos os itens. 
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b) Apenas o item I. 
c) Apenas os itens II e III. 
d) Apenas os itens I, II e IV. 
e) Nenhum dos itens acima. 
 
GABARITO: C. 
 
Ponto do edital abordado: 
 

1.8 Proteção contratual. 1.8.1 Princípios basilares dos contratos de consumo. 
1.8.2. Cláusulas abusivas. 

 
Comentários: em Direito do Consumidor a FCC adora trazer entendimentos do STJ, portanto, vale a pena a 
leitura dos informativos dos últimos 3 anos sobre consumidor (uma sugestão é ler através do site Buscador Dizer 
o direito (pago4) ou por intermédio do site Dizer o Direito, versão resumida (gratuito5). Nessa questão busquei 
trazer entendimentos importantes e prováveis para nossa prova DPE/BA. 
 
Vamos lá! 
 
I. O plano de saúde jamais poderá ser obrigado a fornecer medicamentos de uso domiciliar. 
 
Errado. O STJ, através do REsp 1692938/SP, julgado em 27/04/2021, entendeu que em regra, os planos de saúde 
não são obrigados a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar.  
 
EXCEÇÕES: Os planos de saúde são obrigados a fornecer:  
 

a) os antineoplásicos orais (e correlacionados);   
b) a medicação assistida (home care); e   
c) outros fármacos incluídos pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) 
no rol de fornecimento obrigatório. STJ. 3ª Turma. REsp 1692938/SP, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/04/2021 (Info 694). 

 
Caso queira a leitura, trago à colação a ementa oficial: 
 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO 
DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. 
ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. 
CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO 
CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. 
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de 
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a 
controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, 
utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico 
oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na 
Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento 
domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração 
em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e 
correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da 

 
4 www.buscadordizerodireito.com  
5 www.dizerodireito.com  

http://www.buscadordizerodireito.com/
http://www.dizerodireito.com/
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ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 
1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 
465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e 
adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos 
planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos 
planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. 
Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da 
especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. 
A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de 
medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde 
(i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio 
plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, 
conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, 
existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de 
fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos 
como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso 
especial provido. (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021) 

 
Portanto, está errado o item ao afirmar que o plano JAMAIS PODERÁ ser obrigado a fornecer medicamentos 
de uso domiciliar. 
 
II. A recusa indevida à cobertura médica enseja reparação a título de dano moral, uma vez que agrava a 
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. 
 
Correto. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida à cobertura médica enseja reparação a 
título de dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado: 
 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE 
AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. ATENDIMENTO DE 
URGÊNCIA FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PREÇOS DE 
TABELA EFETIVAMENTE CONTRATADOS COM A OPERADORA. DEMORA NA 
AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA DE URGÊNCIA. DANO MORAL 
CONFIGURADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em casos de urgência ou 
emergência, em que não seja possível a utilização dos serviços médicos 
próprios, credenciados ou conveniados, a operadora do plano de saúde 
responsabiliza-se pelo custeio das despesas de assistência médica realizadas 
pelo beneficiário, mediante reembolso. A obrigação, nessas circunstâncias, é 
limitada aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde, 
à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98. Precedentes desta Corte. 2. A jurisprudência 
do STJ é no sentido de que a recusa indevida à cobertura médica enseja 
reparação a título de dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição 
psicológica e de angústia no espírito do segurado. 3. Hipótese em que o 
Tribunal de origem consignou que a demora de sete dias em autorizar a 
realização de consulta de emergência, ensejando o custeio de consulta e de 
cirurgia de urgência, ante o risco de vida do paciente recém-nascido, 
caracterizou recusa indevida por parte do plano de saúde e causou desespero 
e angústia aos pais, configurando danos morais. 4. Agravo interno parcialmente 
provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 



44 
 

RETA FINAL | DPE/BA 

 

 

CURSO RDP 
SIMULADO 02 

DPE/BA – RODADA 02 – GABARITO COMENTADO 

1344058/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
07/05/2019, DJe 22/05/2019) 

 
III. Não é abusiva a negativa de custeio, pela operadora do plano de saúde, do tratamento de fertilização in vitro, 
quando não houver previsão contratual expressa. 
 
Correto. Segundo o STJ, a inseminação artificial e a fertilização in vitro são técnicas distintas de fecundação. A 
primeira (inseminação artificial), consiste no depósito do sêmen masculino diretamente na cavidade uterina. A 
segunda (fertilização in vitro), realizada em laboratório, momento em que, após o desenvolvimento do embrião, 
este é transferido ao útero. Contudo, apesar de tais distinções técnicas, a rigor, ambas são tratamentos médicos 
que objetivam a reprodução humana.  
 
A Resolução Normativa nº 192 da ANS no sentido de que "a inseminação artificial e o fornecimento de 
medicamentos de uso domiciliar, definidos nos incisos III e VI do art. 13 da Resolução Normativa - RN nº 167, de 
9 de janeiro de 2008, não são de cobertura obrigatória" está de acordo com o disposto nos incisos III e VI do art. 
10 da Lei nº 9.656, de 1998.  
 
Para o STJ, a interpretação deve ocorrer de maneira sistemática e teleológica, de modo a conferir exegese que 
garanta o equilíbrio atuarial do sistema de suplementação privada de assistência à saúde, não podendo as 
operadoras de plano de saúde serem obrigadas ao custeio de procedimento que são, segundo a lei de regência 
e a própria regulamentação da ANS, de natureza facultativa salvo expressa previsão contratual. A fertilização in 
vitro não possui cobertura obrigatória de modo que, na hipótese de ausência de previsão contratual expressa, 
é impositivo o afastamento do dever de custeio do mencionado tratamento pela operadora do plano de saúde. 
 
Abaixo, a ementa oficial para caso vocês queiram conhecer: 
 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE 
EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - REFORMA EM SEDE DE APELAÇÃO - 
PLANO DE SAÚDE - INFERTILIDADE - TRATAMENTO POR MEIO DE FERTILIZAÇÃO 
IN VITRO - NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - 
RECUSA JUSTIFICADA. Cinge-se a controvérsia em definir se a negativa de 
cobertura médica, pelo plano de saúde, de tratamento de fertilização in vitro 
configura-se abusiva. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo 
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, 
devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante 
entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o 
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, 
porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a 
controvérsia posta. Precedentes: AgInt no REsp 1716263/RS, Rel. Min. MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; 
AgInt no AREsp 1241784/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018. 2. A interpretação de controvérsias 
deste jaez deve ter como norte, além da estrita observância aos dispositivos 
legais aplicáveis, o objetivo de contemplar, da melhor forma possível, tanto o 
efetivo atendimento às necessidades clínicas dos pacientes/contratantes, 
quanto o respeito ao equilíbrio atuarial dos custos financeiros a serem 
realizados pelas instituições de saúde suplementar. 3. A inseminação artificial e 
a fertilização in vitro são técnicas distintas de fecundação. A primeira, consiste 
no depósito do sêmen masculino diretamente na cavidade uterina. A segunda, 
realizada em laboratório, momento em que, após o desenvolvimento do 
embrião, este é transferido ao útero. Contudo, apesar de tais distinções 
técnicas, a rigor, ambas são tratamentos médicos que objetivam a reprodução 
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humana. 4. A Resolução Normativa nº 192 da ANS no sentido de que "a 
inseminação artificial e o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, 
definidos nos incisos III e VI do art. 13 da Resolução Normativa - RN nº 167, de 
9 de janeiro de 2008, não são de cobertura obrigatória" está de acordo com o 
disposto nos incisos III e VI do art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998. 5. A interpretação 
deve ocorrer de maneira sistemática e teleológica, de modo a conferir exegese 
que garanta o equilíbrio atuarial do sistema de suplementação privada de 
assistência à saúde, não podendo as operadoras de plano de saúde serem 
obrigadas ao custeio de procedimento que são, segundo a lei de regência e a 
própria regulamentação da ANS, de natureza facultativa salvo expressa 
previsão contratual. 6. A fertilização in vitro não possui cobertura obrigatória 
de modo que, na hipótese de ausência de previsão contratual expressa, é 
impositivo o afastamento do dever de custeio do mencionado tratamento pela 
operadora do plano de saúde. Precedentes. 7. Recurso especial parcialmente 
conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1823077/SP, Rel. Ministro MARCO 
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)  RECURSO 
ESPECIAL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 10, III, LEI 9.656/98. 
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. TÉCNICA DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. 1. Ação de 
obrigação de fazer ajuizada em 02/08/2017, da qual foi extraído o presente 
recurso especial, interposto em 28/08/2018 e encaminhado ao gabinete em 
05/11/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer da interpretação do art. 
10, III, da Lei 9.656/98, pontualmente se ao excluir a inseminação artificial do 
plano-referência também deve ser compreendida, ou não, a exclusão da 
técnica de fertilização in vitro. 3. Apesar de conhecida a distinção conceitual de 
diversos métodos de reprodução assistida, referida diversificação de técnicas 
não importa redução do núcleo interpretativo do disposto no art. 10, III, da Lei 
dos Planos de Saúde, ao autorizar a exclusão do plano-referência da 
inseminação artificial. 4. Ao exercer o poder regulamentar acerca das exclusões 
do plano-referência (Resolução Normativa 387/2015), a ANS atuou nos exatos 
termos do disposto no art. 10, § 1º, da Lei 9.656/98, não havendo, portanto, 
inovação da ordem jurídica nem ampliação do rol taxativo, mas a sua 
materialização na linha do disposto e autorizado expressamente pela lei de 
regência. 5. A inseminação artificial compreende a fertilização in vitro, bem 
como todas as técnicas médico-científicas de reprodução assistida, sejam elas 
realizadas dentro ou fora do corpo feminino. 6. Recurso especial conhecido e 
provido. (REsp 1794629/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 
10/03/2020) 

 
IV. A operadora do plano de saúde não tem o dever de custear as despesas de acompanhante do paciente idoso 
no caso de internação hospitalar. 
 
Errado. Ao contrário do afirmado no item, a operadora do plano de saúde tem o dever de custear as despesas 
de acompanhante do paciente idoso no caso de internação hospitalar. Fundamento: art. 16 do Estatuto do Idoso 
(Lei nº 10.741/2003) e art. 22 da Resolução Normativa nº 428/2017, da ANS. STJ. 3ª Turma. REsp 1793840-RJ, 
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/11/2019 (Info 660).  
 
QUESTÃO 19  

Segundo o CDC, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, tratando-se de 
fornecimento de serviço e de produtos NÃO DURÁVEIS, caduca em: 
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a) 5 anos. 

b) 10 dias. 

c) 20 dias. 

d) 30 dias. 

e) 90 dias. 

GABARITO:  D 

Ponto do edital abordado: 

1.6.4 Decadência e prescrição. 1.6 

Comentários: questão super tranquila sobre decadência. Eu não sei vocês, mas em questões assim, 
aparentemente fácil, eu sempre desconfiava. Acontece que nas provas sempre há questões bem fáceis, que 
servem justamente para pessoas bem preparadas ficarem “desconfiadas”. 

Mas eu quero que vocês vão para a prova sem ficar procurando “casca de banana” em tudo. Há questões difíceis 
e há questões fáceis. E a prova haverá muito mais questões fáceis e medianas do que difíceis. 

A resposta para essa questão estava no art.26, I do CDC, isto é, 30 dias. 

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação 
caduca em:          

 I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não 
duráveis;          

 II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 
duráveis. 

Portanto, a alternativa correta seria a “D”. 
 
QUESTÃO 20 
 
Sobre a garantia legal, marque a alternativa correta. 
 
a) A garantia legal de adequação do produto ou serviço depende de termo expresso, permitida a exoneração 
contratual do fornecedor. 
 
b) A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, permitida a exoneração 
contratual do fornecedor.   
 
c) A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração 
contratual do fornecedor. 
 
d) A garantia legal de adequação do produto ou serviço depende de termo expresso, vedada a exoneração 
contratual do fornecedor. 
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e) A garantia legal de adequação do produto ou serviço depende de termo implícito, vedada a exoneração 
contratual do fornecedor. 
 
GABARITO: C. 
 
Ponto do edital abordado: 
 

1.6.2 Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. 1.6.3 
Responsabilidade por vício do produto e do serviço 

 
Comentários: pessoal, a banca FCC gosta de pegar um artigo da legislação e transformar em diversas 
alternativas. Isso é bastante chato, pois lembra jogo dos sete erros. Porém, temos que estar preparados para 
esse perfil de prova. Joga duro, RDP! 
 
Nesse tipo de questão a leitura atenta é algo que vai salvar. Portanto, não marque a primeira resposta que você 
acha que é. Não tenha pressa. Leia todas as alternativas mesmo que você tenha certeza de que a correta seja a 
“A”, por exemplo. 
 
Com esse estilo de questão a leitura atenta e cautelosa de todos os itens é algo crucial. 
 
Neste caso, a resposta correta nada mais é que a literalidade do art. 24 do CDC: 
 

 Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço INDEPENDE de 
termo expresso, VEDADA a exoneração contratual do fornecedor.   

 
Portanto, a alternativa correta é a “C”. 
 
QUESTÃO 21 
 
Marque a assertiva que está em desacordo com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. 
 
a)  É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.  
 
b) É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de 
seu nome em bancos de dados e cadastros. 
 
c) A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por até o prazo máximo 
de cinco anos, independentemente da prescrição da execução. 
 
d) O Banco do Brasil, na condição de gestor do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), não tem 
a responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca da sua inscrição no aludido cadastro, tampouco 
legitimidade passiva para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação.  
 
e) Não é abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos 
decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. 
 
GABARITO: E. 
 
Ponto do edital abordado:  
 

1.7 Práticas comerciais 
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Comentários: A FCC, em Consumidor, tem muita predileção por informativos e súmulas, como já comentamos. 
Portanto, é muito importante que você conheça as principais súmulas válidas do STJ sobre Direito do 
Consumidor. 
 
a)  É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.  
 
Correto. 
 

Súmula 302-STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no 
tempo a internação hospitalar do segurado.  
 

b) É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de 
seu nome em bancos de dados e cadastros. 
 
Correto. 

Súmula 404-STJ: É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação 
ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.  

 
c) A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por até o prazo máximo 
de cinco anos, independentemente da prescrição da execução. 
 
Correto. 

Súmula 323-STJ: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de 
proteção ao crédito por até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da 
prescrição da execução. 

 
d) O Banco do Brasil, na condição de gestor do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), não tem 
a responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca da sua inscrição no aludido cadastro, tampouco 
legitimidade passiva para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação.  
 
Correto. 
 

Súmula 572-STJ: O Banco do Brasil, na condição de gestor do Cadastro de Emitentes 
de Cheques sem Fundos (CCF), não tem a responsabilidade de notificar previamente 
o devedor acerca da sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva 
para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação.  

 
e) Não é abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos 
decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. 
 
Errado, e portanto, o nosso gabarito. O entendimento do STJ sumulado é o de que, sim, É ABUSIVA, a cláusula 
contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto 
ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. 
 

Súmula 638-STJ: É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de 
instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem 
entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. Aprovada em 
27/11/2018, DJe 5/12/2018.  
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DIREITO CIVIL 
 
QUESTÃO 22 
 
Sobre a disciplina dos Direitos Reais e Direito de Vizinhança, assinale a alternativa incorreta segundo o Superior 
Tribunal de Justiça. 
 
a) O direito real de habitação tem caráter gratuito, razão pela qual os herdeiros não podem exigir remuneração 
do companheiro ou cônjuge sobrevivente pelo fato de estar usando o imóvel. 
 
b) Condomínios residenciais podem impedir, por meio da convenção condominial, o uso de imóveis para locação 
pelo Airbnb. 
 
c) A destinação de parte do imóvel para fins comerciais não impede o reconhecimento da usucapião especial 
urbana sobre a totalidade da área.  
 
d) O condomínio possui honra objetiva e pode sofrer dano moral. 
 
e) É ilegítima a restrição genérica contida em convenção condominial que proíbe a criação e guarda de animais 
de quaisquer espécies em unidades autônomas. 
 
GABARITO: D. 
 
Pontos do edital abordados: 
 

25. Direitos reais. Propriedade. Conceito, classificação, aquisição, proteção e 
perda da propriedade. Evolução da propriedade no Direito brasileiro. Lei de 
Terras (Lei nº 601/1850). Disciplina constitucional da propriedade. Função 
social da propriedade: conceito, conteúdo e concretização da função social da 
propriedade. Função socioambiental da propriedade. Parcelamento do solo 
urbano. Regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas 
urbanas. 26. Direitos de vizinhança. Condomínio geral. Condomínio edilício. 
Propriedade resolúvel. Propriedade fiduciária. 27. Direitos reais sobre coisa 
alheia. Superfície. Direito de Sobrelevação. Servidões. Uso. Usufruto. 
Habitação. 28. Direito real à aquisição. Direito do promitente comprador. 
Compromisso de venda e compra. Adjudicação compulsória. 

 
Comentários:  
 
a) O direito real de habitação tem caráter gratuito, razão pela qual os herdeiros não podem exigir remuneração 
do companheiro ou cônjuge sobrevivente pelo fato de estar usando o imóvel. 
 
Correto. O direito real de habitação tem caráter gratuito, razão pela qual os herdeiros não podem exigir 
remuneração do(a) companheiro(a) ou cônjuge sobrevivente pelo fato de estar usando o imóvel. Seria um 
contrassenso dizer que a pessoa tem direito de permanecer no imóvel em que residia antes do falecimento do 
seu companheiro ou cônjuge, e, ao mesmo tempo, exigir dela o pagamento de uma contrapartida (uma espécie 
de “aluguel”) pelo uso exclusivo do bem. STJ. 3ª Turma. REsp 1846167-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 
09/02/2021 (Info 685). 
 
b) Condomínios residenciais podem impedir, por meio da convenção condominial, o uso de imóveis para locação 
pelo Airbnb. 
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Correto. Condomínios residenciais podem impedir, por meio da convenção condominial, o uso de imóveis para 
locação pelo Airbnb. De fato, o STJ decidiu que é vedado o uso de unidade condominial com destinação 
residencial para fins de hospedagem remunerada, com múltipla e concomitante locação de aposentos 
existentes nos apartamentos, a diferentes pessoas, por curta temporada. STJ. 4ª Turma. REsp 1819075-RS, Rel. 
p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 20/04/2021 (Info 693).  Ver julgado   
 
c) A destinação de parte do imóvel para fins comerciais não impede o reconhecimento da usucapião especial 
urbana sobre a totalidade da área.  
 
Correto. A destinação de parte do imóvel para fins comerciais não impede o reconhecimento da usucapião 
especial urbana sobre a totalidade da área. STJ. 3ª Turma. REsp 1.777.404-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 
em 05/05/2020 (Info 671). 
 
Ementa oficial abaixo: 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS 
PREENCHIDOS. UTILIZAÇÃO MISTA, RESIDENCIAL E COMERCIAL. OBJEÇÃO NÃO 
EXISTENTE NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ANÁLISE PROBATÓRIA. 
DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação ajuizada em 
20/01/2003, recurso especial interposto em 28/06/2018, atribuído a este 
gabinete em 27/11/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, a 
área de imóvel objeto de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.240 do 
CC/2002 e art. 183 da CF/1988, deve ser usada somente para fins residenciais 
ou, ao contrário, se é possível usucapir imóvel que, apenas em parte, é 
destinado para fins comerciais. 3. A usucapião especial urbana apresenta como 
requisitos a posse ininterrupta e pacífica, exercida como dono, o decurso do 
prazo de cinco anos, a dimensão da área (250 m² para a modalidade individual 
e área superior a esta, na forma coletiva), a moradia e o fato de não ser 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 4. O art. 1.240 do CC/2002 não 
direciona para a necessidade de destinação exclusiva residencial do bem a ser 
usucapido. Assim, o exercício simultâneo de pequena atividade comercial pela 
família domiciliada no imóvel objeto do pleito não inviabiliza a prescrição 
aquisitiva buscada. 5. Recurso especial provido. (REsp 1777404/TO, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 
11/05/2020) 

 
d) O condomínio possui honra objetiva e pode sofrer dano moral. 
 
Errado, e portanto, o nosso gabarito. O STJ entende que caracterizado o condomínio como uma massa 
patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva, senão admitir que qualquer 
ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente 
dirigida a cada um dos condôminos, pois quem goza de reputação são os condôminos e não o condomínio, ainda 
que o ato lesivo seja a este endereçado.  
 
O STJ frisou que, diferentemente do que ocorre com as pessoas jurídicas, qualquer repercussão econômica 
negativa será suportada, ao fim e ao cabo, pelos próprios condôminos, a quem incumbe contribuir para todas 
as despesas condominiais, e/ou pelos respectivos proprietários, no caso de eventual desvalorização dos imóveis 
no mercado imobiliário.  
 
Nesse sentido: 
 
 



51 
 

RETA FINAL | DPE/BA 

 

 

CURSO RDP 
SIMULADO 02 

DPE/BA – RODADA 02 – GABARITO COMENTADO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. PRETENSÃO EXERCIDA 
PARA DEFENDER INTERESSE PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. 
ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL 
NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos 
materiais e compensação de dano moral ajuizada em 07/12/2011, da qual foi 
extraído o presente recurso especial, interposto em 09/09/2016 e atribuído ao 
gabinete em 09/10/2017. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de 
prestação jurisdicional; a legitimidade ativa do condomínio para pleitear, em 
favor próprio, a compensação de dano moral; a caracterização do dano moral 
do condomínio; o valor da condenação a título compensatório do dano moral. 
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e 
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a 
prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, II, e 1.022 do 
CPC/15. 4. O condomínio tem legitimidade ativa para pleitear, em favor próprio, 
indenização por dano moral, não podendo fazê-lo em nome dos condôminos. 
5. No âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece a 
corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são 
titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não 
haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a ausência de 
intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, 
sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é 
necessário à administração da propriedade comum. 6. Caracterizado o 
condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja 
ele próprio dotado de honra objetiva, senão admitir que qualquer ofensa ao 
conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma 
ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, pois quem goza de 
reputação são os condôminos e não o condomínio, ainda que o ato lesivo seja 
a este endereçado. 7. Diferentemente do que ocorre com as pessoas jurídicas, 
qualquer repercussão econômica negativa será suportada, ao fim e ao cabo, 
pelos próprios condôminos, a quem incumbe contribuir para todas as despesas 
condominiais, e/ou pelos respectivos proprietários, no caso de eventual 
desvalorização dos imóveis no mercado imobiliário. 8. Hipótese em que se 
afasta o dano moral do condomínio, ressaltando que, a par da possibilidade de 
cada interessado ajuizar ação para a reparação dos danos que eventualmente 
tenha suportado, o ordenamento jurídico autoriza o condomínio a impor 
sanções administrativas para o condômino nocivo e/ou antissocial, defendendo 
a doutrina, inclusive, a possibilidade de interdição temporária ou até definitiva 
do uso da unidade imobiliária. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 
1736593/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
11/02/2020, DJe 13/02/2020) 
 

e) É ilegítima a restrição genérica contida em convenção condominial que proíbe a criação e guarda de animais 
de quaisquer espécies em unidades autônomas. 
 
Correto. O STJ já entendeu que é ilegítima a restrição genérica contida em convenção condominial que proíbe 
a criação e guarda de animais de quaisquer espécies em unidades autônomas STJ. 3ª Turma. REsp 1.783.076-
DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/05/2019 (Info 649). 
 
Ementa oficial: 
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RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. ANIMAIS. CONVENÇÃO. REGIMENTO 
INTERNO. PROIBIÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial 
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 
2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a 
definir se a convenção condominial pode impedir a criação de animais de 
qualquer espécie em unidades autônomas do condomínio. 3. Se a convenção 
não regular a matéria, o condômino pode criar animais em sua unidade 
autônoma, desde que não viole os deveres previstos nos arts. 1.336, IV, do 
CC/2002 e 19 da Lei nº 4.591/1964. 4. Se a convenção veda apenas a 
permanência de animais causadores de incômodos aos demais moradores, a 
norma condominial não apresenta, de plano, nenhuma ilegalidade. 5. Se a 
convenção proíbe a criação e a guarda de animais de quaisquer espécies, a 
restrição pode se revelar desarrazoada, haja vista determinados animais não 
apresentarem risco à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores e 
dos frequentadores ocasionais do condomínio. 6. Na hipótese, a restrição 
imposta ao condômino não se mostra legítima, visto que condomínio não 
demonstrou nenhum fato concreto apto a comprovar que o animal (gato) 
provoque prejuízos à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais 
moradores. 7. Recurso especial provido. (REsp 1783076/DF, Rel. Ministro 
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 
24/05/2019)  

 
QUESTÃO 23  
 
Sobre a Lei de Alimentos Gravídicos (Lei nº 11.804/2008), marque a alternativa incorreta. 
 
a) Os alimentos gravídicos compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período 
de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, 
assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais 
prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere 
pertinentes. 
 
b) Os alimentos gravídicos referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, 
considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos 
de ambos. 
 
c) Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o 
nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.   
 
d) Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos não se convertem automaticamente em pensão 
alimentícia, devendo a parte, através de seu advogado ou defensor, solicitar sua conversão. 
 
e) O prazo de contestação segundo a Lei nº 11.804/2008 é de 5 (cinco) dias. 
 
GABARITO: D. 
 
Ponto do edital abordado: 
 

35. Alimentos. Princípios informativos do direito alimentar. Conceito. Natureza. 
Classificação dos alimentos. Características do direito alimentar. Características 
da obrigação alimentar. Origens e sujeitos das obrigações alimentares. 
Alimentos Gravídicos. Tutela, curatela e tomada de decisão apoiada. 
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Comentários: 
 
a) Os alimentos gravídicos compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período 
de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação 
especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e 
demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz 
considere pertinentes. 
 
Correto. De fato, é o que estabelece o artigo 2º da Lei de Alimentos Gravídicos. 
 

Art. 1º Esta Lei disciplina o direito de alimentos da mulher gestante e a forma 
como será exercido. 
 
Art. 2º Os alimentos de que trata esta Lei compreenderão os valores suficientes 
para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela 
decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação 
especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, 
internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e 
terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz 
considere pertinentes.  
 

b) Os alimentos gravídicos referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, 
considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos 
de ambos. 
Correto. O parágrafo único do art. 2º assim prevê: 
 

Parágrafo único.  Os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das 
despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a 
contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção 
dos recursos de ambos.  

 
c) Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o 
nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.   
 
Correto. O art. 6º da Lei de Alimentos Gravídicos assim reproduz: 
 

Art. 6º Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará 
alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando 
as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.    
 

d) Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos não se convertem automaticamente em pensão 
alimentícia, devendo a parte, através de seu advogado ou defensor, solicitar sua conversão. 
 
Errado, e, portanto, o nosso gabarito. A banca FCC adora questões sobre essa conversão dos alimentos 
gravídicos em pensão alimentícia. O art. 6º, parágrafo único, é muito claro ao afirmar que após o nascimento 
com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das 
partes solicite a sua revisão.    
 

Parágrafo único.  Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam 
convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes 
solicite a sua revisão.    
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Portanto, essa conversão se dá automaticamente, sem que seja necessário requerimento nesse sentido. 
 
e) O prazo de contestação segundo a Lei nº 11.804/2008 é de 5 (cinco) dias. 
 
Correto.  Esse é o prazo para resposta previsto no art. 7º da Lei de Alimentos Gravídicos: 
 

Art. 7º O réu será citado para apresentar resposta em 5 (cinco) dias.    
 
QUESTÃO 24  
 
Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, 
exceto: 
 
a) o respeito à privacidade. 
b) a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. 
c) os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas 
pessoas naturais. 
d) a autodeterminação informativa. 
e) a fragilidade de informações. 
 
GABARITO: E. 
 
Ponto do edital abordado: 
 

49. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/18). 
 
Comentários: a Lei Geral de Proteção de Dados é um ponto importante e aposta para nossa primeira fase da 
DPE/BA. 
 
De todas as alternativas, a única que não apresenta fundamentos da disciplina da proteção de dados pessoais é 
a alternativa “E”, estando todas as demais alternativas presentes no art. 2º da Lei Geral de Proteção de Dados: 
 

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: 
I - o respeito à privacidade; 
II - a autodeterminação informativa; 
III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; 
IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 
V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 
VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 
VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a 
dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. 

 
QUESTÃO 25 
 
Sobre direito de família e casamento, assinale a alternativa correta: 
 
a) a idade núbil no Brasil é 18 anos. 
 
b) Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil,  para evitar 
imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. 
 
c) Na hipótese de casamento de menor de 16 anos o juiz pode suprir a negativa dos pais. 
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d) Não devem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. 
 
e) Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil. 
 
GABARITO: E. 
 
Ponto do edital abordado:  
 

31. Esponsais. Casamento heteroafetivo e homoafetivo: capacidade, 
impedimentos, causas suspensivas, habilitação, celebração, eficácia, direitos e 
deveres. Invalidade do casamento, separação e divórcio. Direito patrimonial. 
Regime de bens: espécies. Pacto antenupcial (...)  

 
Comentários: questão com grandes chances de cair, pois traz uma “novidade” de 2019. Se você errou essa 
questão, fique tranquilo, esse é o momento. Vamos entender para não errar nunca mais. #BORARDP 
#DPEBAVEMAÍ 
 
a) a idade núbil no Brasil é 18 anos. 
 
Errado. A idade núbil hoje é de 16 anos, consoante previsão expressa do Código Civil: 
 

Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se 
autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não 
atingida a maioridade civil.   

 
Contudo, conforme o art. 1.517, em sendo menor de idade, dependeria de autorização de ambos os pais, ou de 
seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade. 
 
b) Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil,  para evitar 
imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. 
 
Errado. De fato, essa era a previsão antiga do Código Civil, até 12 de março de 2019, quando foi publicada a Lei 
nº 13.811 que alterou o art. 1.520 do Código Civil brasileiro: 
 

Texto anterior Texto atual 

"Art. 1.520. Excepcionalmente, será 
permitido o casamento de quem ainda não 
alcançou a idade núbil (art. 1.517), para evitar 
imposição ou cumprimento de pena criminal 
ou em caso de gravidez". 

"Art. 1.520. Não será permitido, em qualquer caso, o 
casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado 
o disposto no art. 1.517 deste Código". 

 
Desta forma, não há mais exceção, não sendo permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu 
a idade núbil.  
 
c) Na hipótese de casamento de menor de 16 anos o juiz pode suprir a negativa dos pais. 
 
Errado. Vimos que não existe a possibilidade, atualmente, de casamento de pessoa que não atingiu a idade núbil 
(16 anos).  
 

"Art. 1.520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não 
atingiu a idade núbil, observado o disposto no art. 1.517 deste Código".  
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d) Não devem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. 
 
Errado. Não se pode confundir as hipóteses de impedimento (art. 1.521) com as hipóteses de causas suspensivas 
(1.523). O erro da alternativa está no fato de que, segundo o art. 1.521 NÃO PODEM casar os ascendentes com 
os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. A alternativa inseriu o “não devem” casar, o que a torna 
errada, já que essa expressão é utilizada para as hipóteses de causas suspensivas do art. 1.523 do Código Civil. 
“Não deve” casar é diferente de “não pode casar”. 
 
e) Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil. 
 
Correto, e portanto, o nosso gabarito. É o que estabelece, hoje, o art. 1.520 do Código Civil, com a redação dada 
pela Lei nº 13.811, de 2019. 
 

Art. 1.520.  Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não 
atingiu a idade núbil, observado o disposto no art. 1.517 deste Código. (Redação 
dada pela Lei nº 13.811, de 2019)   

QUESTÃO 26 
 
Roberto, percorrendo sobre a estação de Trem na capital da Bahia, rompe propositalmente parte da fiação que 
impulsionava os vagões, fazendo com que gerasse uma forte explosão no Trem, onde passageiros foram 
arremessadas e tiveram ferimentos graves. 
 
Considerando o caso concreto, e para o Superior Tribunal de Justiça, nesse caso 
 
a) O ato de vandalismo que resulta no rompimento de cabos elétricos de vagão de trem não exclui 
necessariamente a responsabilidade da concessionária/transportadora. 
 
b) O ato de vandalismo que resulta no rompimento de cabos elétricos do vagão do trem exclui necessariamente 
a responsabilidade da concessionária/transportadora. 
 
c) Trata-se de fortuito externo. 
 
d) O contrato de transporte de passageiros não envolve a chamada cláusula de incolumidade. 
 
e) A conduta do terceiro, neste caso, não está inserida no risco do transportador. 
 
GABARITO: A. 
 
Ponto do edital abordado: 
 

21. Responsabilidade civil. Conceito e princípios. Evolução da responsabilidade 
civil no Direito brasileiro. Funções da responsabilidade civil contemporânea. 
Responsabilidade civil extracontratual, pré-contratual e contratual. Teorias da 
responsabilidade civil: conceito, espécies, requisitos e aplicabilidade. Espécies 
de responsabilidade civil. Causas excludentes da responsabilidade civil. 
Obrigação de indenizar. Indenização e compensação de danos. Securitização. 
DPVA 

 
Trata-se de julgado relativamente recente, e importante para nossa prova. Caso você ainda não conheça, nessa 
questão trataremos dos pontos mais relevantes essa primeira fase da DPE/BA. 
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a) O ato de vandalismo que resulta no rompimento de cabos elétricos de vagão de trem não exclui 
necessariamente a responsabilidade da concessionária/transportadora. 
 
Correto, e portanto, o nosso gabarito. O STJ entendeu que, nesse caso, o ato de vandalismo que resulta no 
rompimento de cabos elétricos de vagão de trem não exclui necessariamente a responsabilidade da 
concessionária/transportadora. 
 
Abaixo trago a ementa completa, sendo imprescindível sua leitura: 
 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ACIDENTE 
EM LINHA FÉRREA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL 
OBJETIVA. ART. 734 DO CC/02. TEORIA DO RISCO CRIADO. ART. 927, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. CONCRETIZAÇÃO DO RISCO EM DANO. 
EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. 
FORTUITOS INTERNOS. PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE NO EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE DE RISCO. FORTUITOS EXTERNOS. INOCORRÊNCIA. FATO DE 
TERCEIRO. CAUSA EXCLUSIVA DO DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXONERAÇÃO 
DA RESPONSABILIDADE. HIPÓTESE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de 
compensação de danos morais, em virtude de explosão elétrica no vagão da 
recorrente durante o transporte entre a Estação de Guaianases e Ferraz de 
Vasconcelos que gerou tumulto e pânico entre os passageiros. 2. Recurso 
especial interposto em: 17/11/2017; conclusos ao gabinete em: 10/12/2018; 
aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal cinge-se a determinar se, na 
hipótese concreta, o evento causador do dano moral sofrido pelo recorrido se 
enquadra nos riscos inerentes aos serviços de transporte de passageiros 
prestados pela recorrente, ou se, alternativamente, se encontra fora desses 
riscos, caracterizando um fortuito externo, apto a afastar sua responsabilidade 
objetiva. 4. Na responsabilidade civil objetiva, os danos deixam de ser 
considerados acontecimentos extraordinários, ocorrências inesperadas e 
atribuíveis unicamente à fatalidade ou à conduta (necessariamente no mínimo) 
culposa de alguém, para se tornarem consequências, na medida do possível, 
previsíveis e até mesmo naturais do exercício de atividades inerentemente 
geradoras de perigo, cujos danos demandam, por imperativo de solidariedade 
e justiça social, a adequada reparação. 5. Para a responsabilidade objetiva da 
teoria do risco criado, adotada pelo art. 927, parágrafo único, do CC/02, o dever 
de reparar exsurge da materialização do risco - da inerente e inexorável 
potencialidade de qualquer atividade lesionar interesses alheios - em um dano; 
da conversão do perigo genérico e abstrato em um prejuízo concreto e 
individual. Assim, o exercício de uma atividade obriga a reparar um dano, não 
na medida em que seja culposa (ou dolosa), porém na medida em que tenha 
sido causal. 6. A exoneração da responsabilidade objetiva ocorre com o 
rompimento do nexo causal, sendo que, no fato de terceiro, pouco importa que 
o ato tenha sido doloso ou culposo, sendo unicamente indispensável que ele 
tenha sido a única e exclusiva causa do evento lesivo, isto é, que se configure 
como causa absolutamente independente da relação causal estabelecida entre 
o dano e o risco do serviço. 7. Ademais, na teoria do risco criado, somente o 
fortuito externo, a impossibilidade absoluta - em qualquer contexto abstrato, e 
não unicamente em uma situação fática específica - de que o risco inerente à 
atividade tenha se concretizado no dano, é capaz de romper o nexo de 
causalidade, isentando, com isso, aquele que exerce a atividade da obrigação 
de indenizar. 8. O conceito de fortuito interno reflete um padrão de 
comportamento, um standard de atuação, que nada mais representa que a 
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fixação de um quadrante à luz das condições mínimas esperadas do exercício 
profissional, que deve ser essencialmente dinâmico, e dentro dos quais a 
concretização dos riscos em dano é atribuível àquele que exerce a atividade. 9. 
Se a conduta do terceiro, mesmo causadora do evento danoso, coloca-se nos 
lindes do risco do transportador, se relacionando, mostrando-se ligada à sua 
atividade, então não configura fortuito interno, não se excluindo a 
responsabilidade. 10. O contrato de transporte de passageiros envolve a 
chamada cláusula de incolumidade, segundo a qual o transportador deve 
empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a 
integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante 
todo o trajeto, até o destino final da viagem. Precedente. 11. Na hipótese dos 
autos, segundo a moldura fática delimitada pelo acórdão recorrido, o ato de 
vandalismo não foi a causa única e exclusiva da ocorrência do abalo moral 
sofrido pelo autor, pois outros fatores, como o tumulto decorrente da falta de 
informações sobre a causa, gravidade e precauções a serem tomadas pelos 
passageiros diante das explosões elétricas no vagão de trem que os 
transportava, aliada à falta de socorro às pessoas que se jogavam às vias 
férreas, contribuíram para as lesões reportadas nos presentes autos. 12. Não o 
suficiente, a incolumidade dos passageiros diante de eventos inesperados, mas 
previsíveis, como o rompimento de um cabo elétrico, encontra-se 
indubitavelmente inserido nos fortuitos internos da prestação do serviço de 
transporte, pois o transportador deve possuir protocolos de atuação para evitar 
o tumulto, o pânico e a submissão dos passageiros a mais situações de perigo, 
como ocorreu com o rompimento dos lacres das portas de segurança dos 
vagões e o posterior salto às linhas férreas de altura considerável e entre duas 
estações de parada. 13. Recurso especial desprovido. (REsp 1786722/SP, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 
12/06/2020) 

 
b) O ato de vandalismo que resulta no rompimento de cabos elétricos do vagão do trem exclui necessariamente 
a responsabilidade da concessionária/transportadora. 
 
Errado. Como vimos, esse não foi o entendimento do STJ no REsp 1786722/SP. 
 
c) Trata-se de fortuito externo. 
 
Errado. Ao contrário, o STJ entendeu ser caso de fortuito interno. Se você não sabe o que significa essas duas 
espécies de fortuito (interno e externo), trago uma tabela abaixo que distingue bem cada um deles:6 
 

Fortuito INTERNO Fortuito EXTERNO 

Está relacionado com a organização da empresa. 

É um fato ligado aos riscos da atividade desenvolvida 
pelo fornecedor.  

Não está relacionado com a organização da 
empresa. 

É um fato que não guarda nenhuma relação de 
causalidade com a atividade desenvolvida pelo 
fornecedor. 

 
6 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. O ato de vandalismo que resulta no rompimento de cabos elétricos de vagão de trem não exclui 
necessariamente a responsabilidade da concessionária/transportadora. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/51c68dc084cb0b8467eafad1330bce66>. Acesso em: 16/06/2021 



59 
 

RETA FINAL | DPE/BA 

 

 

CURSO RDP 
SIMULADO 02 

DPE/BA – RODADA 02 – GABARITO COMENTADO 

É uma situação absolutamente estranha ao 
produto ou ao serviço fornecido. 

Ex1: o estouro de um pneu do ônibus da empresa de 
transporte coletivo; 

  

Ex2: hacker invade o sistema do banco e consegue 
transferir dinheiro da conta de um cliente; 

  

Ex3: durante o transporte da matriz para uma das 
agências, ocorre um roubo e são subtraídos diversos 
talões de cheque (trata-se de um fato que se liga à 
organização da empresa e aos riscos da própria 
atividade desenvolvida). 

Ex1: assalto à mão armada no interior de ônibus 
coletivo (não é parte da organização da empresa 
de ônibus garantir a segurança dos passageiros 
contra assaltos); 

  

Ex2: um terremoto faz com que o telhado do banco 
caia, causando danos aos clientes que lá estavam. 

O fortuito interno NÃO exclui a obrigação do 
fornecedor de indenizar o consumidor. 

O fortuito externo é uma causa excludente de 
responsabilidade. 

 
Com relação ao caso concreto, o STJ entendeu que mesmo que o dano tenha sido decorrente de uma conduta 
de terceiro, persiste a responsabilidade da concessionária, considerando que a conduta do terceiro, neste caso, 
está inserida no risco do transportador, relacionando-se com a sua atividade. Logo, configura o chamado 
fortuito interno, que não é capaz de excluir a responsabilidade. 
 
d) O contrato de transporte de passageiros não envolve a chamada cláusula de incolumidade. 
 
Errado. O contrato de transporte de passageiros envolve a chamada cláusula de incolumidade, segundo a qual 
o transportador deve empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade 
física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem. 
Isso foi bem assinalado no REsp 1786722/SP. 
 
e) A conduta do terceiro, neste caso, não está inserida no risco do transportador. 
 
Errado. Como vimos, a conduta do terceiro, neste caso, está inserida no risco do transportador, relacionando-
se com a sua atividade. Logo, configura o chamado fortuito interno, que não é capaz de excluir a 
responsabilidade. 
 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
QUESTÃO 27 
 
Em relação ao inventário, assinale a alternativa correta: 
 
A) O foro de falecimento do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a 
arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha 
extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. 
 
B) O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da 
sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou 
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a requerimento de parte. 
 
C) A Fazenda Pública sempre terá legitimidade concorrente para requerer o início do processo de inventário e 
partilha, ainda que não tenha interesse, tendo em vista que o CPC dispôs uma atuação obrigatória.  
 
D) Na ordem de inventariantes a ser considerada pelo juiz, prevista no CPC, o primeiro da lista é o cônjuge ou 
companheiro sobrevivente, ainda que não estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. 
 
E) Dentro de 30 (trinta) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras 
declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante. 
 
GABARITO: B 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

XXXI Inventário judicial e extrajudicial. Arrolamento. Alvará.  
 
COMENTÁRIOS: 

 
A) O foro de falecimento do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a 
arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha 
extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. 
 
ERRADO: MUITO CUIDADO com essa armadilha comum em questões de inventário; isso porque o foro 
competente do inventário, partilha etc., não é o do falecimento, mas sim o foro de DOMICÍLIO do autor da 
herança. Naturalmente, poderá acontecer de o autor da herança falecer no mesmo foro de domicílio, mas nem 
sempre isso acontece, razão pela qual é preciso estar atento à regra.  
 

Art. 48, CPC. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente 
para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de 
última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas 
as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no 
estrangeiro. 

 
B) O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da 
sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou 
a requerimento de parte. 
 
CORRETA: As informações estão integralmente corretas, eis que se trata da reprodução integral do art. 611, 
CPC. Portanto, gravem: instauração dentro de 2 meses da abertura da sucessão e ultimação nos 12 meses 
seguintes. Cuidado aqui: esse prazo pode ser prorrogado DE OFÍCIO.  
 
C) A Fazenda Pública sempre terá legitimidade concorrente para requerer o início do processo de inventário e 
partilha, ainda que não tenha interesse, tendo em vista que o CPC dispôs uma atuação obrigatória.  
 
ERRADO: A Fazenda Pública até poderá atuar com legitimidade concorrente para o requerimento de inventário 
e de partilha. No entanto, e o art. 616, CPC é expresso nesse sentido, QUANDO TIVER INTERESSE. Vamos 
aproveitar e reler o rol de legitimados: 
 

Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente: 
 
I - o cônjuge ou companheiro supérstite; 
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II - o herdeiro; 
III - o legatário; 
IV - o testamenteiro; 
V - o cessionário do herdeiro ou do legatário; 
VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança; 
VII - o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes; 
VIII - a Fazenda Pública, quando tiver interesse; 
IX - o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da 
herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite. 

 
D) Na ordem de inventariantes a ser considerada pelo juiz, prevista no CPC, o primeiro da lista é o cônjuge ou 
companheiro sobrevivente, ainda que não estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. 
 
ERRADO: Na ordem do inventariante, art. 617, CPC, o cônjuge ou companheiro possui preferência, porém, 
deverá estar convivendo com o outro ao tempo da morte deste. Portanto, cuidado com os detalhes.  
 
A ordem de inventariante a ser nomeado, segundo o CPC, é: 
 

o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste 
o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou 
se estes não puderem ser nomeados 
qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio 
o herdeiro menor, por seu representante legal 
o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados 
o cessionário do herdeiro ou do legatário 
o inventariante judicial, se houver 
pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial 

 
Ademais, lembrem que, uma vez intimado da nomeação, o inventariante prestará, DENTRO DE 5 (CINCO) DIAS, 
o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. 
 
E) Dentro de 30 (trinta) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras 
declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante. 
 
ERRADO: As primeiras declarações serão, na verdade, prestadas em VINTE DIAS, contados da data em que 
prestou o compromisso. Assim, a linha cronológica ficará da seguinte forma: 
 
 
 
 
 
                     Intimação do juízo        CINCO DIAS              Compromisso             VINTE DIAS               Primeiras declarações  

 
 
QUESTÃO 28 
 
Em relação às disposições processuais sobre separação e divórcio, assinale a alternativa correta: 
 
A) A homologação do divórcio consensual poderá ser requerida em petição assinada somente pelo cônjuge que 
teve a iniciativa de encerrar a relação matrimonial.  
 
B) Para que haja a homologação do divórcio ou separação consensual, deverá igualmente haver acordo sobre a 

s
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partilha de bens pois, caso contrário, o procedimento será judicializado.  
 
C) A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, desde que haja homologação prévia 
pelo Superior Tribunal de Justiça. 
 
D) Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, em divórcio, separação judicial 
ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de 
nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.  
 
E) É competente o foro para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou 
dissolução de união estável, quando houver filho incapaz, o domicílio da mãe.  
 
GABARITO: D 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

XXX Separação, divórcio direto e mediante conversão. Declaratória de união 
estável (em vida e póstuma). Separação e divórcio extrajudiciais.  
 

COMENTÁRIOS: 
 

A) A homologação do divórcio consensual poderá ser requerida em petição assinada somente pelo cônjuge que 
teve a iniciativa de encerrar a relação matrimonial.  
 
ERRADO: Como o próprio nome sugere, se há consensualidade, então ambas as partes estão de acordo com a 
homologação do divórcio (ou separação – que, segundo o STJ, REsp 1247098/MS, continua existindo no 
ordenamento jurídico). Assim, consequentemente, a petição de requerimento será assinada por ambos os 
cônjuges, devendo constar (art. 731, CPC): 
 

  
 
B) Para que haja a homologação do divórcio ou separação consensual, deverá igualmente haver acordo sobre a 
partilha de bens pois, caso contrário, o procedimento será judicializado.  
 
ERRADO: Como forma de facilitar a ocorrência de divórcios / separações consensuais, o CPC apartou as 
situações: uma coisa é a homologação do divórcio ou da separação; outra é a partilha de bens. Nesse caso, se 
não houver acordo acerca da partilha, FAR-SE-Á ESTA DEPOIS DE HOMOLOGADO O DIVÓRCIO. Cuidado, 
portanto, com essa regra.  
 
C) A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, desde que haja homologação prévia 
pelo Superior Tribunal de Justiça. 
 
ERRADO: Como regra geral, de fato, a sentença estrangeira precisa de homologação, nos termos do art. 961, 
caput, CPC:  decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira 
ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. 

as disposições 
relativas à descrição e 

à partilha dos bens 
comuns

as disposições 
relativas à pensão 

alimentícia entre os 
cônjuges

o acordo relativo à 
guarda dos filhos 

incapazes e ao regime 
de visitas

o valor da 
contribuição para 
criar e educar os 

filhos
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Contudo, vejam que o próprio dispositivo traz uma ressalva, pois a homologação para produção de efeitos é 
dispensada quando houver previsão em lei ou tratado. Nesse sentido, quando falamos de sentença estrangeira 
de divórcio consensual, ela produzirá efeitos no Brasil INDEPENDENTEMENTE DE HOMOLOGAÇÃO PELO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, dado que já previsão legal nesse sentido no art. 961, §5º, CPC.  
 
D) Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, em divórcio, separação judicial 
ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de 
nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.  
 
CORRETA: Determinadas matérias são de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, de maneira 
que nenhuma outra poderá proferir decisão para ter eficácia em solo brasileiro. Uma dessas matérias é, 
justamente, o divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, para que se proceda à partilha de bens 
situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território 
nacional.  
 
Em conjunto com essa matéria, as seguintes também são de competência exclusiva da autoridade judiciária 
brasileira: 
 
1- ações relativas a imóveis situados no Brasil; 
 
2 - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à 
partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha 
domicílio fora do território nacional. 
 
E) É competente o foro para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou 
dissolução de união estável, quando houver filho incapaz, o domicílio da mãe.  
 
ERRADO: Sob a regência do atual CPC, a definição do juízo é feita por outro critério:  considera-se o domicílio 
do guardião de filho incapaz.  
 
Além desse critério em relação a ação de divórcio, vejam os seguintes, nos termos do art. 53: 
 

último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; 
domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; 

domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. 
Cuidado porque essa hipótese foi inserida no 2019, por intermédio da Lei 13.894.  

 

 
QUESTÃO 29 
 
A Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos), sendo de importância ímpar para a atuação defensorial. Considerando o 
conteúdo expresso da lei, assinale a alternativa correta: 
 
A) O credor, pessoalmente, ou por intermédio de advogado, dirigir-se-á ao juiz competente, qualificando-se, e 
exporá suas necessidades, provando, apenas o parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor, indicando 
seu nome e sobrenome, residência ou local de trabalho, profissão e naturalidade, quanto ganha 
aproximadamente ou os recursos de que dispõe. 
 
B) Ao despachar o pedido, o juiz somente fixará alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor caso o credor 
faça requerimento nesse sentido, em decorrência do princípio da inércia.  
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C) O não comparecimento do autor à audiência determina a redesignação do ato, devendo aquele pagar as 
custas referentes à audiência adiada, e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à 
matéria de fato. 
 
D) Da sentença serão as partes intimadas, pessoalmente ou através de seus representantes, na própria 
audiência, salvo se ausentes. 
 
E) Na audiência de conciliação e julgamento deverão estar presentes autor e réu, desde que haja a correta e 
comprovada intimação para o ato.  
 
GABARITO: A 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

XXVIII Ações de alimentos. Execução de alimentos. Lei de Alimentos e 
disposições do Código de Processo Civil.  

 
COMENTÁRIOS: 
 

A) O credor, pessoalmente, ou por intermédio de advogado, dirigir-se-á ao juiz competente, qualificando-se, e 
exporá suas necessidades, provando, apenas o parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor, indicando 
seu nome e sobrenome, residência ou local de trabalho, profissão e naturalidade, quanto ganha 
aproximadamente ou os recursos de que dispõe. 
 
CORRETA: O conteúdo da alternativa está perfeito, narrando com exatidão, conforme a lei, o procedimento a 
ser adotado pelo credor para buscar a tutela de seu direito, nos termos do art. 2º.  
 
B) Ao despachar o pedido, o juiz somente fixará alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor caso o credor 
faça requerimento nesse sentido, em decorrência do princípio da inércia.  
 
ERRADO: Em que pese o Judiciário ser regido, em regra, pelo princípio da inércia, em que o magistrado precisa 
ser provocado para atuar, a lei de alimentos traz uma disposição específica em relação a esse ponto. O art. 4º 
diz que: 
 

 Art. 4º As despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a 
serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles 
não necessita. 
 
Parágrafo único. Se se tratar de alimentos provisórios pedidos pelo cônjuge, 
casado pelo regime da comunhão universal de bens, o juiz determinará 
igualmente que seja entregue ao credor, mensalmente, parte da renda líquida 
dos bens comuns, administrados pelo devedor. 

 
Assim, quando o juiz despachar o pedido, definirá os alimentos provisórios. A exceção incidirá quando o credor 
disser que não tem necessidade deles.  
 
C) O não comparecimento do autor à audiência determina a redesignação do ato, devendo aquele pagar as 
custas referentes à audiência adiada, e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à 
matéria de fato. 
 
ERRADO: Na verdade, o não comparecimento do autor determina O ARQUIVAMENTO DO PEDIDO, não a 
redesignação do ato, nos termos do art. 7º: 
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Art. 7º O não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, 
e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de 
fato. 

 
D) Da sentença serão as partes intimadas, pessoalmente ou através de seus representantes, na própria 
audiência, salvo se ausentes. 
 
ERRADO: Dada a celeridade do procedimento e a urgência do tema (eis que os alimentos estão ligados à própria 
subsistência da pessoa), essa intimação ocorrerá ainda que as partes estejam ausentes; porém, naturalmente, 
como forma de assegurar o devido processo legal, deverá ter ocorrido a intimação correta para o ato (art. 12): 
 

Art. 12. Da sentença serão as partes intimadas, pessoalmente ou através de 
seus representantes, na própria audiência, ainda quando ausentes, desde que 
intimadas de sua realização. 

 
E) Na audiência de conciliação e julgamento deverão estar presentes autor e réu, desde que haja a correta e 
comprovada intimação para o ato.  
 
ERRADO: Ao contrário do que a alternativa diz, não há a condicionante da intimação (art. 6º): 
 

Art. 6º Na audiência de conciliação e julgamento deverão estar presentes autor 
e réu, independentemente de intimação e de comparecimento de seus 
representantes. 

QUESTÃO 30 
 
Considerando a normativa acerca das ações possessórias, assinale a alternativa correta: 
 
A) No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação 
pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, 
ainda, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, a intimação da Defensoria Pública ou, 
alternativamente, a intimação do Ministério Público.  
 
B) O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de esbulho e reintegrado em caso de turbação.  
 
C) No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver 
ocorrido há menos de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá 
designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias.  
 
D) Apenas o possuidor direto  e que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que 
o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu 
determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.  
 
E) Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal 
e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se 
manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito 
possessório.  
 
GABARITO: E 
 
Ponto do Edital abordado:  
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XXVII Ações possessórias e petitórias. 
 

COMENTÁRIOS: 
 
A) No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação 
pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, 
ainda, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, a intimação da Defensoria Pública ou, 
alternativamente, a intimação do Ministério Público.  
 
ERRADO: Na verdade, a intimação do MP e da Defensoria não se confundem; quando há possessória com grande 
número de pessoas no polo passivo, há a intimação do MP. Caso haja (vejam a condicional)  pessoas em situação 
de hipossuficiência econômica, aí sim a DP será intimada. Confiram o art. 554, §1º, CPC: 
 

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará 
a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente 
àquela cujos pressupostos estejam provados. 

§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número 
de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem 
encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, 
a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de 
hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. 

 
B) O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de esbulho e reintegrado em caso de turbação.  
 
ERRADO: CUIDADO com os institutos: quando o possuidor é esbulhado, ou seja, perde a posse, ele tem o direito 
de reavê-la, sendo reintegrado (reintegração de posse). Por outro lado, caso ele seja turbado da posse (tem sua 
posse interferida por ação de outrem) o possuidor tem o direito de ser mantido na posse (manutenção de 
posse).  Nesses termos é o art. 560, CPC: 
 

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação 
e reintegrado em caso de esbulho.  

 
C) No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver 
ocorrido há menos de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá 
designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias. 
 
ERRADO: Caso o esbulho ou turbação tenha ocorrido há menos de ano e dia (chamada pela doutrina de ação 
de força nova), não é necessária essa realização de audiência para análise do pedido liminar. Já se o esbulho ou 
turbação tiver ocorrido há mais de ano e dia (chamada pela doutrina de ação de força velha), aí sim, será 
necessária a audiência, justamente pelo transcurso desse marco temporal previsto no art. 565, CPC: 
 

Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a 
turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o 
juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá 
designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias. 

 
D) Apenas o possuidor direto e que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que 
o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu 
determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. 
 
ERRADO: O interdito proibitório (denominação para esse tipo de providência) não cabe apenas ao possuidor 
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direto, mas TAMBÉM AO POSSUIDOR INDIRETO, nos termos do art. 567, CPC. Portanto, atenção a esse detalhe.  
 
E) Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal 
e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se 
manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito 
possessório.  
 
CORRETA: É justamente essa a previsão do art. 565, §4º, CPC, tendo em vista que os referidos órgãos poderão 
ter interesse no caso, além de poderem promover uma solução para o caso concreto.  
 
QUESTÃO 31 
 
Marcelo é proprietário de um pequeno imóvel na cidade de Salvador, Bahia, alugado por Mauro que, 
constantemente, atrasa o pagamento dos aluguéis. Cansado da situação, Marcelo procura você, Defensor(a) 
Público(a), para esclarecer algumas dúvidas sobre uma eventual ação de despejo a ser proposta. À luz da Lei 
8.245/91, que trata de locação de bens imóveis urbanos, assinale a alternativa correta: 
 
A) Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 
contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem 
por fundamento exclusivo, por exemplo, o descumprimento do mútuo acordo, celebrado por escrito e assinado 
pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de cinco meses para 
desocupação, contado da assinatura do instrumento. 
 
B) Caso Marcelo queira propor ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguel e acessórios da 
locação, o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e 
acessórios da locação; nesta hipótese, Mauro será citado para responder ao pedido de rescisão e de cobrança, 
devendo ser apresentado, com a decisão de saneamento do processo, cálculo discriminado do valor do débito. 
 
C) Mauro poderá evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o 
pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial,  incluídos, por 
exemplo, os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação. 
 
D) Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá 
o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária, em regra.   
 
E) Ainda que o imóvel seja abandonado após ajuizada a ação, o locador não poderá imitir-se na posse do imóvel 
até o fim do procedimento.  

 
GABARITO: C 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

XXVI Ações da Lei de Locação dos Imóveis Urbanos: despejo, consignatória de 
aluguel e acessórios, renovatória e revisional. Postulação e defesa.  

COMENTÁRIOS: 
 
A) Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 
contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem 
por fundamento exclusivo, por exemplo, o descumprimento do mútuo acordo, celebrado por escrito e assinado 
pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de cinco meses para 
desocupação, contado da assinatura do instrumento. 
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ERRADO: Cuidado com questões com enunciados longos, pois basta a troca de uma única informação para 
tornar a assertiva integralmente incorreta. Neste caso, nos termo do art. 59, §1º, o prazo MÍNIMO para 
desocupação, contado da assinatura do instrumento de mútuo acordo, será de SEIS MESES, não cinco.  

 
B) Caso Marcelo queira propor ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguel e acessórios da 
locação, o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e 
acessórios da locação; nesta hipótese, Mauro será citado para responder ao pedido de rescisão e de cobrança, 
devendo ser apresentado, com a decisão de saneamento do processo, cálculo discriminado do valor do débito. 
 
ERRADO: Segundo o art. 62, o limite temporal para apresentação do cálculo discriminado do valor do débito é 
bem anterior, qual seja, deverá vir junto com a inicial. Isso ocorre, principalmente, para que se garanta o devido 
processo legal entre as partes envolvidas.  
 
C) Mauro poderá evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o 
pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos, por 
exemplo, os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação. 
 
CORRETA: É justamente isso que preconiza também o art. 62. No pagamento, a ser realizado no prazo de 15 
dias, deverão estar incluídas as seguintes verbas: 
 
1- os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;  
 
2-  as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;  
 
3- os juros de mora;  
 
4- as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do 
contrato não constar disposição diversa. 
 
Nessa esteira, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá 
complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário 
ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador. 
 
D) Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá 
o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária, em regra. 
 
ERRADO: Na verdade, conforme o art. 63, o prazo para desocupação voluntária é menor, de apenas 30 (trinta) 
dias. Frisa-se que essa é a regra, tendo em vista que, a depender do caso concreto, outros prazos poderão 
incidir, como quando entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro 
meses (nesse caso, o prazo será de 15 dias).  
 
E) Ainda que o imóvel seja abandonado após ajuizada a ação, o locador não poderá imitir-se na posse do imóvel 
até o fim do procedimento.  
 
ERRADO: A ação de despejo tem como fundamento principal a recuperação da posse do imóvel. Assim, não 
haveria lógica em obstar que o locador volte para o bem caso este seja abandonado. Portanto, confiram a 
redação correta do art. 66: 
 

Art. 66. Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador 
poderá imitir-se na posse do imóvel.  
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DIREITO AMBIENTAL 
 
QUESTÃO 32 
 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos é de suma importância, tendo me vista e necessidade de manutenção 
do meio ambiente equilibrado. A Lei 12.305/10 trata do tema e, considerando o seu conteúdo, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Resíduos sólidos é termo referente ao material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 
a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam 
para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.  
 
B) A logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto 
de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo produtivo, apenas.   
 
C) A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos pela lei, não é condição para os 
Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 
relacionados à gestão de resíduos sólidos, tendo em vista que o acesso aos recursos da União é situação prevista 
em lei, de observância vinculante pelo Executivo Federal.  
 
D)  A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos perigosos 
somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsável comprovar, 
apenas, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados necessários ao 
gerenciamento desses resíduos.  
 
E) No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos perigosos, o órgão 
licenciador do SISNAMA deverá exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao 
meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação 
fixados em regulamento.  
 
GABARITO: A 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

XII Resíduos Sólidos. Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/10). O 
direito de acesso ao consumo e a responsabilidade pós- consumo.  
 

 
COMENTÁRIOS: 

 
A) Resíduos sólidos é termo referente ao material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 
a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam 
para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.  
 
CORRETA: Esse é o conceito correto de resíduos sólidos, que abrange a caracterização do objetivo e suas 
possíveis destinações finais. Possui previsão no art. 3º, inciso XVI, da Lei.  
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B) A logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto 
de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo produtivo, apenas.   
 
ERRADO: A logística reversa (art. 3º, inciso XII) poderá findar com reaproveito do resíduo sólido em seu ciclo 
produtivo, mas não apenas isso; poderá ser reaproveitado em ciclo produtivo diverso ou, também, em outra 
destinação final ambientalmente adequada.  
 
C) A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos pela lei, não é condição para os 
Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 
relacionados à gestão de resíduos sólidos, tendo em vista que o acesso aos recursos da União é situação prevista 
em lei, de observância vinculante pelo Executivo Federal.  
 
ERRADO: Na verdade, a elaboração de plano é, sim, condição para que o Estado obtenha esse recurso da União. 
É uma das formas que a lei encontrou (Art. 16) para estimular, ainda mais, que os Estados procedam à realização 
adequada do plano estadual de resíduos sólidos.  
 
D)  A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos perigosos 
somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsável comprovar, 
apenas, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados necessários ao 
gerenciamento desses resíduos.  
 
ERRADO: Cuidado, pois o art. 37 dispõe que a comprovação de capacidade técnica e econômica, além de 
condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos, são condições MÍNIMAS para 
a instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos perigosos.  
  
E) No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos perigosos, o órgão 
licenciador do SISNAMA deverá exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao 
meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação 
fixados em regulamento.  
 
ERRADO: O art. 40 dispõe que essa exigência de contratação de seguro de responsabilidade civil PODERÁ 
ACONTECER, não sendo algo cogente, conforme a redação literal do dispositivo.  

 

DIREITO PENAL 
QUESTÃO 33 
 
Imagine a seguinte situação hipotética: Joaquim, com apenas 18 anos de idade, responde a um processo 
criminal pela prática de um furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. É investigado, processado e 
condenado ao final a uma pena de 1 ano e 3 meses de reclusão em regime inicial aberto. O juiz, ao aplicar a 
pena, considerou como circunstância negativa a personalidade do agente, em razão da condenação anterior na 
Justiça da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional análogo ao delito de latrocínio, quando o jovem 
possuía 16 anos. À luz do caso prático acima narrado, responda: 
 
a) A autoridade Judiciária agiu corretamente, pois, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 
condenação anterior pela prática de ato infracional não pode configurar maus antecedentes, porém é 
perfeitamente possível a valoração negativa da personalidade do agente; 
 
b) A autoridade Judiciária agiu equivocadamente, pois, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 
condenação anterior pela prática de ato infracional configura maus antecedentes; 
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c) Para a jurisprudência pátria, a condenação anterior pela prática de ato infracional somente poderá ser 
valorada negativamente quando decorrente de infração análoga a crime cometido com violência ou grave 
ameaça à pessoa, a fim de que seja considerada negativa a culpabilidade do agente. 
 
d) A autoridade judiciária agiu de forma indevida, pois a condenação anterior pela prática de atos infracionais 
não pode ser considerada como maus antecedentes, tampouco podem caracterizar personalidade desajustada. 
 
e) A autoridade judiciária não poderia ter valorado negativamente como critério de maus antecedentes, porém 
poderia ter elevado a pena em razão da conduta social desregrada do agente, devidamente comprovada pela 
prática pretérita de ato infracional de extrema gravidade. 
 
GABARITO: D 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

7 - Pena: evolução histórica, espécies, aplicação. Teorias da pena. Modernas 
tendências das teorias da pena. Circunstâncias Judiciais. Agravantes e 
Atenuantes. Causas de Aumento e de Diminuição. Cálculo da Pena. Extinção da 
punibilidade. Suspensão condicional da pena. Reabilitação.  

 
COMENTÁRIOS: 
 
a) A autoridade Judiciária agiu corretamente, pois, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 
condenação anterior pela prática de ato infracional não pode configurar maus antecedentes, porém é 
perfeitamente possível a valoração negativa da personalidade do agente. 
 
INCORRETO: Segundo já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, atos infracionais não podem ser 
considerados maus antecedentes, tampouco para fins de valoração negativa da personalidade do agente. 
 
Vejamos o que estabelecem os seguintes precedentes: 
 

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. 
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONDUTA SOCIAL. 
USUÁRIO DE DROGAS. ARGUMENTO INADEQUADO. PERSONALIDADE. 
PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA. IMPROPRIEDADE. MOTIVO DO CRIME. 
APROPRIAÇÃO DE BENS. DELITO PATRIMONIAL. ARGUMENTO INADEQUADO. 
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. 
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E 
MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA. OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 
1. Conforme entendimento das duas Turmas que compõem a Terceira Seção 
do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o réu ser usuário de droga, por si só, 
não justifica a valoração negativa de sua conduta social e o consequente 
aumento da pena-base. 2. Há impropriedade na majoração da pena-base pela 
consideração negativa da personalidade do agente em razão da prévia prática 
de atos infracionais, pois é incompossível exacerbar a reprimenda criminal com 
base em passagens pela Vara da Infância. 3. Em relação ao motivo do crime, 
consistente na "tentativa mal sucedida de subtração de um mero aparelho 
celular e um relógio", trata-se de elemento inerente ao próprio tipo penal, 
considerando que o delito de latrocínio é crime patrimonial, o que torna 
inviável a sua utilização como circunstâncias judicial negativa. 4. No que toca às 
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circunstâncias do crime, o fato de ter o recorrente efetuado diversos disparos 
de arma de fogo em via pública, "pouco se importando com a presença de mais 
pessoas que também poderiam ser alvejadas", constitui fundamentação apta a 
justificar a majoração da pena na primeira fase da dosimetria. 5. Quanto às 
demais circunstâncias valoradas como negativas (culpabilidade, por se tratar do 
idealizador do delito, e consequências do crime, em razão do homicídio de um 
policial militar, que havia dado ordem de prisão ao réu e seu comparsa, os quais 
resistiram efetuando disparos contra a vítima), verifica-se que foi adotada pelo 
Tribunal local fundamentação concreta e idônea para justificar a majoração da 
pena-base acima do mínimo legal, não havendo falar em constrangimento 
ilegal. 6. Apesar de não haver previsão legal da fração mínima e máxima de 
redução da pena em razão da incidência de circunstância atenuante, deve ser 
observada a devida proporcionalidade entre a diminuição realizada na segunda 
fase e o aumento efetuado sobre a pena-base. Precedentes. 7. Recurso especial 
provido em parte.(STJ. REsp 1702051/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018) 
 
 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. RÉU QUE 
REGISTRA ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. VARIEDADE E NOCIVIDADE DA 
DROGA. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. WRIT NÃO 
CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de 
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia 
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, 
hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão 
preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da 
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-
se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às 
hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, 
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em 
que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem 
pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pela 
necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da aparente 
renitência na prática delitiva, pois o mesmo registra a prática de diversos atos 
infracionais anteriores equiparados ao tráfico de drogas. Convém ressaltar que 
o paciente não possui emprego formal e abandonou os estudos. Assim, ao que 
parece, o réu faz do crime o seu meio de vida. Soma-se a isso, a variedade (9,8g 
de cocaína, 6,4g de crack e 37,7g de maconha) e a nocividade do entorpecente 
apreendido. A prisão cautelar do paciente está justificada, portanto, para a 
garantia da ordem pública. Precedentes. 4. A prática de ato infracional, embora 
não possa ser utilizada para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não 
ser considerada crime, pode ser sopesada na análise da personalidade do 
paciente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam 
como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. 5. As condições 
subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes 
e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando 
presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. 
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, 
quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. 
Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 510.354/SP, Rel. Ministro REYNALDO 
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SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 
01/07/2019). 

 
b) A autoridade Judiciária agiu equivocadamente, pois, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
a condenação anterior pela prática de ato infracional configura maus antecedentes; 
 
ERRADO: Como já mencionado, não é possível considerar a prática de atos infracionais como maus 
antecedentes. Vide decisões acima colacionadas.  
 
c) Para a jurisprudência pátria, a condenação anterior pela prática de ato infracional somente poderá ser 
valorada negativamente quando decorrente de infração análoga a crime cometido com violência ou grave 
ameaça à pessoa, a fim de que seja considerada negativa a culpabilidade do agente; 
 
ERRADO: Não há nenhuma distinção quanto a natureza do ato infracional anteriormente praticado, conforme 
decisões supramencionadas. 
 
d) A autoridade judiciária agiu de forma indevida, pois a condenação anterior pela prática de atos infracionais 
não pode ser considerada como maus antecedentes, tampouco podem caracterizar personalidade desajustada; 
 
CORRETO: Esse é o atual entendimento da 5ª e da 6º turmas do Superior Tribunal de Justiça. Em regra, os 
antecedentes pretéritos não podem influenciar na aplicação da pena privativa de liberdade do agente, conforme 
os julgados acima citados. 
 
Na prática, a condenação anterior pela prática de atos infracionais somente pode ensejar 3 consequências 
negativas: viabilizar a decretação da prisão preventiva como risco à ordem pública (STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 
572.617/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/06/2020); como fundamento apto a negar a concessão do 
benefício do tráfico privilegiado (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 
02/06/2020) e negativa de reconhecimento da prática do princípio da insignificância (STJ. 6ª Turma. AgRg no 
AREsp 1550027/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 26/05/2020). Lembrando que esse é o entendimento da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e como candidatos ao cargo de defensora ou defensor público 
você deve, em especial nas fases mais avançadas, defender a inconstitucionalidade das referidas consequências, 
em face da violação à punição baseada no denominado direito penal do autor. 
 
e) A autoridade judiciária não poderia ter valorado negativamente como critério de maus antecedentes, porém 
poderia ter elevado a pena em razão da conduta social desregrada do agente, devidamente comprovada pela 
prática pretérita de ato infracional de extrema gravidade. 
 
ERRADO: Segundo já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, atos infracionais não podem ser considerados 
maus antecedentes, tampouco para fins de valoração negativa da personalidade do agente ou qualquer outra 
circunstância judicial do artigo 59 do CP. 
 
QUESTÃO 34 
 
Sobre as penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e a multa, assinale a alternativa correta: 
 
a) O regime semiaberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado; 
 
b) No que toca ao regime fechado, segundo a literalidade do Código Penal, o condenado será submetido, no 
início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução; 
 
c)  A pena de multa poderá ser aumentada até o décuplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação 
econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo; 
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d) Sendo o agente reincidente em crime doloso, é proibida a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direitos, ainda que a reincidência se tenha operado por crimes distintos; 
 
e) Substituída a pena, sobrevindo nova condenação, por outro crime ou contravenção, o juiz da execução penal 
deverá fazer a conversão à privativa de liberdade anteriormente imposta. 
 
GABARITO: B 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

7 - Pena: evolução histórica, espécies, aplicação. Teorias da pena. Modernas 
tendências das teorias da pena. Circunstâncias Judiciais. Agravantes e 
Atenuantes. Causas de Aumento e de Diminuição. Cálculo da Pena. Extinção da 
punibilidade. Suspensão condicional da pena. Reabilitação.  

 
COMENTÁRIOS: 
 
a) O regime semiaberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado;. 
 
INCORRETO: Na realidade, a referida previsão se refere ao regime aberto, consoante prevê o artigo 36 do Código 
Penal. 
 
b) No que toca ao regime fechado, segundo a literalidade do Código Penal, o condenado será submetido, no 
início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução; 
 
CORRETO: Apesar de duramente criticado o exame criminológico está expressamente previsto no artigo 34 do 
Código Penal como necessário para a individualização da pena para aqueles condenado ao regime inicial 
fechado. Vale destacar que  apesar de o artigo 35 do Código Penal aplicar a referida obrigatoriedade também 
para o regime semiaberto, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 8º, o torna facultativo, o que resultou na 
derrogação da obrigatoriedade prevista no Código Penal acerca do referido regime. 
 
c) A pena de multa poderá ser aumentada até o décuplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação 
econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo; 
 
ERRADO: Na realidade, a multa poderá ser aumentada até o triplo quando o juiz considerar que em virtude da 
situação econômica do réu é ineficaz, embora fixada no máximo. Essa é a redação do §1º do artigo 60 do Código 
Penal. 
 
d) Sendo o agente reincidente em crime doloso, é proibida a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direitos, ainda que a reincidência se tenha operado por crimes distintos; 
 
ERRADO: O artigo 44, §3º, do Código Penal permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos, ainda que se trate de reincidente, desde que não se opere em virtude da prática do mesmo crime e 
a medida seja socialmente recomendável. 
 
QUESTÃO 35 
 
Carlos, com 19 anos de idade, conhece Joana, com 13 anos de idade e a convida para sair. Os dois começam a 
se relacionar sério até que oficialmente começam a namorar. Após aproximadamente 5 meses, Joana convida 
Carlos dormir em sua residência enquanto os seus pais viajavam. O rapaz aceita o convite e passa a noite da 
residência da medida, longe de seus familiares. Durante a noite, no calor dos sentimentos e mesmo sabendo da 
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proibição legal de manter relações sexuais com a menina, Carlos pratica atos libidinosos com a adolescente por 
acreditar que o fato de namorarem seria uma causa justificadora que tornaria a sua conduta atípica, causa essa 
que, na verdade, não existe. Ocorre que os pais de Joana, ao descobrirem sobre o relacionamento de sua filha 
com Carlos, comunicaram os fatos à polícia. Carlos é denunciado pelo delito de estupro de vulnerável e a defesa 
alega que ele agiu em erro. De acordo com a teoria limitada da culpabilidade, Carlos incorreu em erro: 
 
a) Erro de proibição indireto; 
 
b) Erro de tipo escusável; 
 
c) Erro de tipo inescusável; 
 
d) Erro de proibição direto; 
 
e) Erro de tipo permissivo; 
 
GABARITO: A 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

6. Arrependimento posterior. Crime impossível. Concurso de agentes. Erro no 
Direito Penal. Punibilidade. Concurso de crimes.  

 
COMENTÁRIOS: 
 
a) Erro de proibição indireto; 
 
CORRETO: A resposta está correta, pois no erro de proibição indireto o agente conhece a proibição da lei, porém 
acredita que age mediante a existência de uma norma permissiva.  
 
b) Erro de tipo escusável; 
 
ERRADO: Não se trata de erro de tipo, mas sim, como mencionado acima, de erro de proibição. O erro de tipo 
consiste em um equívoco quanto a fato que constitui elementos do tipo penal, o que não é a hipótese narrada, 
já que Carlos conhecia perfeitamente a idade da vítima e a sua existência como caracterizadora do ilícito penal. 
 
c) Erro de tipo inescusável; 
 
ERRADO: A mesma justificativa da assertiva anterior pode ser empregada no presente item, visto que o erro de 
tipo consiste em um equívoco quanto a fato que constitui elementos do tipo penal, o que não é a hipótese 
narrada, já que Carlos conhecia perfeitamente a idade da vítima e a sua existência como caracterizadora do 
ilícito penal. 
 
d) Erro de proibição direto; 
 
ERRADO: Não se trata de erro de proibição direto, mas sim indireto. Isso porque o erro de proibição direto 
ocorre quando o agente desconhece a norma proibitiva, o que não ocorre na hipótese narrada. Seria o clássico 
caso do holandês que ao chegar no Brasil faz o consumo de maconha por desconhecer a existência de norma 
penal incriminadora de sua conduta. 
 
e) Erro de tipo permissivo; 
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ERRADO: Como já mencionado, o erro de tipo incorre sobre os pressupostos fáticos de uma causa de 
justificação. Nele, a falsa percepção da realidade recai sobre um requisito excludente de ilicitude. No caso 
narrado na questão, não existe nenhuma norma permissiva da conduta de Carlos, pois ele acreditava que ela 
existia, quando não há previsão nesse sentido. 
 
QUESTÃO 36 
 
Eduardo, ao visualizar o perfil de Isadora nas redes sociais, adquire uma espécie de amor platônico por sua 
amiga virtual. Durante o seu amor ilusório tenta reiteradas vezes contato com Isadora, até que tem o seu perfil 
bloqueado por ela. Mesmo assim, mediante contato com amigos próximos, Eduardo descobre o número de 
WhatsApp da amiga e decide reiterar o seu amor por ela. Novamente tem o seu número bloqueado, porém 
insiste em realizar novos contatos até que, após descobrir o seu endereço pessoal, envia um buquê de rosas 
vermelhas ressaltando o seu amor. Sem saber se Isadora tinha gostado da surpresa e ansioso pelo resultado, 
Eduardo decide esperá-la na frente de sua residência, momentos antes de sair para o trabalho, após observar a 
rotina de sua amada. Na sequência, ao avistá-la na rua Eduardo se dirigiu a ela e ressaltou o seu grande amor. 
Isadora o ignorou e se dirigi até uma unidade de atendimento especializado de atendimento à mulher, localizada 
na capital de Salvador. Ao constatar a conduta e visualizar os inúmeros prints de mensagens e fotos mostrados 
pela vítima, a defensora colheu formal representação da vítima e a encaminhou para atendimento na delegacia 
de polícia especializada para a matéria. À luz do caso prático acima narrado é possível constatar que: 
 
a) Eduardo cometeu a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista no artigo 65 da Lei das 
Contravenções Penais; 
 
b) A conduta de Eduardo se subsume à contravenção penal de perturbação do sossego alheio, prevista no artigo 
42, da Lei das Contravenções Penais; 
 
c) Apesar da gravidade da conduta narrada, verifica-se que se trata de fato atípico, cabendo à delegacia de 
polícia o mero registro dos fatos para resguardar o direito da vítima de eventuais futuras violações; 
 
d) Do fato narrado constata-se que Eduardo praticou a contravenção penal de perseguição, prevista na Lei das 
Contravenções Penais; 
 
e) Eduardo incorrerá nas penas do crime de perseguição, já que, reiteradamente invadiu e perturbou a esfera 
de privacidade e a liberdade da vítima Isadora. 
 
GABARITO: E 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

9. Crimes contra a pessoa. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a 
propriedade imaterial. Crimes contra a organização do trabalho. Crimes contra 
o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Crimes contra a 
dignidade sexual. Crimes contra a família. Crimes contra a incolumidade 
pública. Crimes contra a paz pública. Crimes contra a fé pública. Crimes contra 
a administração pública.  

 
COMENTÁRIOS: 
 
a) Eduardo cometeu a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista no artigo 65 da Lei das 
Contravenções Penais; 
 
ERRADO: A contravenção penal do artigo 65 da LCP foi expressamente revogada pela Lei n. 14.132/21 que 
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introduziu o crime de perseguição previsto no artigo 147-A do Código Penal. 
 
b) A conduta de Eduardo se subsume à contravenção penal de perturbação do sossego alheio, prevista no artigo 
42, da Lei das Contravenções Penais; 
 
ERRADO: A conduta de Eduardo melhor se amolda ao delito previsto no artigo 147-A do Código Penal que trata 
da perseguição e que possui a seguinte redação: 
 

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, 
ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a 
capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando 
sua esfera de liberdade ou privacidade. 
 

Aluno RDP, atente-se à nova legislação, pois certamente será objeto de questionamento na prova de vocês. 
 
c) Apesar da gravidade da conduta narrada, verifica-se que se trata de fato atípico, cabendo à delegacia de 
polícia o mero registro dos fatos para resguardar o direito da vítima de eventuais futuras violações; 
 
ERRADO: Pois, conforme dito acima, a conduta de Eduardo melhor se amolda ao delito previsto no artigo 147-
A do Código Penal que trata da perseguição. 
 
d) Do fato narrado constata-se que Eduardo praticou a contravenção penal de perseguição, prevista na Lei das 
Contravenções Penais; 
 
ERRADO: A perseguição narrada é, na realidade, o crime previsto no artigo 147-A do Código Penal, conforme já 
mencionado. Inexiste figura similar na LCP, lembrando que o delito do artigo 65 foi expressamente revogado. 
 
e) Eduardo incorrerá nas penas do crime de perseguição, já que, reiteradamente invadiu e perturbou a esfera 
de privacidade e a liberdade da vítima Isadora. 
 
CORRETO: A conduta de Eduardo melhor se amolda ao delito previsto no artigo 147-A do Código Penal que trata 
da perseguição e que possui a seguinte redação: 
 

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, 
ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a 
capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando 
sua esfera de liberdade ou privacidade. 

 
QUESTÃO 37 
 
Relativamente ao aumento previsto no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, assinale a alternativa correta: 
 
a) Para a aplicação da referida causa de aumento de pena, é necessária a prova de que a criança ou o 
adolescente atua ou é utilizada, de qualquer forma, para a prática do crime, ou figure como vítima, não sendo 
a mera presença da criança ou adolescente no contexto delitivo causa suficiente para a incidência da majorante; 
 
b)  Para a incidência da majorante, segundo o STJ, basta a presença da criança ou do adolescente, haja vista que 
a conduta tem por finalidade afastá-los do ambiente que circunda o tráfico ilícito de drogas; 
 
c) Para a aplicação da referida causa de aumento de pena, não é necessária a prova de que a criança ou o 
adolescente atua ou é utilizada, de qualquer forma, para a prática do crime, porém há necessidade de que a 
idade da vítima seja demonstrada exclusivamente por certidão de nascimento ou documento de identidade; 
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d) Para a aplicação da referida causa de aumento de pena, é necessária a prova de que o adolescente atua ou é 
utilizado, de qualquer forma, para a prática do crime, ou figure como vítima, não sendo a mera presença ou no 
contexto delitivo causa suficiente para a incidência da majorante, diversamente do que ocorre com as crianças, 
dada necessidade especial de proteção; 
 
e) Todas as alternativas acima estão incorretas. 
 
GABARITO: A 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

10. Legislação Penal Especial  
 

 
COMENTÁRIOS: 
 
a) Para a aplicação da referida causa de aumento de pena, é necessária a prova de que a criança ou o 
adolescente atua ou é utilizada, de qualquer forma, para a prática do crime, ou figure como vítima, não sendo 
a mera presença da criança ou adolescente no contexto delitivo causa suficiente para a incidência da majorante. 
 
CORRETO:  Esse é o enunciado 2 da I Jornada de Direito Penal e Processual Penal do CJF/STJ. Portanto, a 
alternativa está integralmente correta. 
 
b) Para a incidência da majorante, segundo o STJ, basta a presença da criança ou do adolescente, haja vista que 
a conduta tem por finalidade afastá-los do ambiente que circunda o tráfico ilícito de drogas; 
 
ERRADO: Incorreto segundo o enunciado acima mencionado. 
 
c) Para a aplicação da referida causa de aumento de pena, não é necessária a prova de que a criança ou o 
adolescente atua ou é utilizada, de qualquer forma, para a prática do crime, porém há necessidade de que a 
idade da vítima seja demonstrada exclusivamente por certidão de nascimento ou documento de identidade; 
 
ERRADO: Incorreto segundo o enunciado acima mencionado. 
 
d) Para a aplicação da referida causa de aumento de pena, é necessária a prova de que o adolescente atua ou 
é utilizado, de qualquer forma, para a prática do crime, ou figure como vítima, não sendo a mera presença ou 
no contexto delitivo causa suficiente para a incidência da majorante, diversamente do que ocorre com as 
crianças, dada necessidade especial de proteção; 
 
ERRADO: Incorreto segundo o enunciado acima mencionado. 
 
e) Todas as alternativas acima estão incorretas; 
 
ERRADO: Diante da correção da alternativa “A”, por consequência lógica, a presente alternativa está incorreta. 
 

PROCESSO PENAL 
QUESTÃO 38 
 
A respeito dos princípios que regem o Processo Penal, em âmbito constitucional, supralegal e legal, assinale a 
alternativa correta: 
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a) O Ministério Público goza da prerrogativa do prazo em dobro, no processo pena, assim como a Defensoria 
Pública, em respeito ao Princípio da Paridade de Armas; 
  
b) O Princípio da Inadmissibilidade da Persecução Penal Múltipla é absoluto, de modo que um agente já 
processado criminalmente em Estado estrangeiro jamais poderá ser julgado no Brasil pelos mesmos fatos; 
 
c) De acordo com o STF, a tese da legítima defesa da honra não mais pode ser alegada em qualquer fase do 
julgamento de crime doloso contra a vida, por ser inconstitucional; 
 
d) O Princípio da Não Autoincriminação ou nemu tenetur se detegere protege o direito do acusado de não falar 
a verdade e, até mesmo, de se utilizar das chamadas mentiras agressivas; 
 
e) O Princípio da Presunção de Inocência conta apenas com uma dimensão interna de abrangência, não 
protegendo o agente, por óbvio, de fatores externos ao processo e à investigação, como a exposição midiática 
abusiva; 
 
GABARITO: C 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

1. Princípios que regem o processo penal. Direitos e garantias aplicáveis ao 
processo penal na Constituição Federal. Direitos e garantias aplicáveis ao 
processo penal nos tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil. 
Conceito e características do devido processo penal.  

 
COMENTÁRIOS: 
 
a) O Ministério Público goza da prerrogativa do prazo em dobro, no processo pena, assim como a Defensoria 
Pública, em respeito ao Princípio da Paridade de Armas; 
 
ERRADA: 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). 
 
Por essa razão, a Lei pode fazer distinções, desde que justificadas. Um exemplo de diferenciação justificada é a 
concessão do prazo em dobro para a Defensoria Pública, ao passo que o Ministério Público não tem o prazo em 
dobro para recorrer. Nesse sentido, no Info 902, o STF entendeu que o MP não tem direito a prazo em dobro 
no processo penal. Entrementes, a Defensoria Pública goza da prerrogativa do prazo em dobro mesmo em 
âmbito processual penal, em razão do desequilíbrio estrutural entre as duas instituições. 
 

AGRAVO – RECURSO ESPECIAL – PRAZO – ESTADO-ACUSADOR. O prazo para 
interposição de agravo pelo Estado-acusador em processo-crime, visando a subida do 
recurso especial, é de 5 dias – precedente: recurso extraordinário criminal nº 94.013-
8/DF, da relatoria do ministro Néri da Silveira, com acórdão publicado no Diário da 
Justiça de 28 de fevereiro de 1986. TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE AUMENTO – 
TRANSPORTE PÚBLICO. O que previsto no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, 
relativamente ao transporte público, pressupõe o tráfico no respectivo âmbito, e não 
a simples locomoção do detentor da droga. 
(HC 120275, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 
15/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-
2018) 
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b) O Princípio da Inadmissibilidade da Persecução Penal Múltipla é absoluto, de modo que um agente já 
processado criminalmente em Estado estrangeiro jamais poderá ser julgado no Brasil pelos mesmos fatos; 
 
ERRADA: O Princípio da Inadmissibilidade da Persecução Penal Múltipla Está previsto no artigo 8, §4º, do Pacto 
de São José da Costa Rica. É conhecido pela seguinte frase: ninguém pode ser processado e julgado duas vezes 
pelo mesmo fato. Está associada à proibição de que um Estado imponha a um indivíduo uma dupla sanção ou 
um duplo processo (ne bis) em razão da prática de um mesmo crime. 
 
Sem embargos, cuidado com as afirmações de que determinados princípios ou direitos são absolutos. Em 
recente decisão, o STF entendeu que, de fato, o agente não pode responder a ação penal no Brasil se já foi 
processado criminalmente, pelos mesmos fatos, em um Estado estrangeiro. No entanto, essa garantia deve ser 
ponderada com a soberania dos Estados e o respeito ao devido processo legal. Por essa razão, caso fique 
demonstrado que a investigação e/ou o processo que tramitou no Estado estrangeiro são viciados, a vedação 
da dupla persecução penal pode ser relativizada, a fim de que ocorra novo julgamento no Brasil . Vejamos a 
ementa: 
 

Penal e Processual Penal. 2. Proibição de dupla persecução penal e ne bis in idem. 3. 
Parâmetro para controle de convencionalidade. Art. 14.7 do Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos. Art. 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos. 
Precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos no sentido de “proteger 
os direitos dos cidadãos que tenham sido processados por determinados fatos para 
que não voltem a ser julgados pelos mesmos fatos” (Casos Loayza Tamayo vs. Perú de 
1997; Mohamed vs. Argentina de 2012; J. vs. Perú de 2013). 4. Limitação ao art. 8º do 
Código Penal e interpretação conjunta com o art. 5º do CP. 5. Proibição de o Estado 
brasileiro instaurar persecução penal fundada nos mesmos fatos de ação penal já 
transitada em julgado sob a jurisdição de outro Estado. Precedente: Ext 1.223/DF, Rel. 
Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.2.2014. 6. Ordem de habeas corpus 
concedida para trancar o processo penal. (HC 171118, Relator(a): GILMAR MENDES, 
Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 14-
08-2020 PUBLIC 17-08-2020) 

 
c) De acordo com o STF, a tese da legítima defesa da honra não mais pode ser alegada em qualquer fase do 
julgamento de crime doloso contra a vida, por ser inconstitucional; 
 
CORRETA: O procedimento do Tribunal do Júri é regido pelo Princípio da Plenitude de Defesa. Inicialmente, é 
de se destacar que a plenitude de defesa não se confunde com a ampla defesa, porque aquela é mais ampla 
que esta. Com efeito, a ampla defesa é composta basicamente pela autodefesa e a defesa técnica, englobando 
a utilização de argumentos técnicos e jurídicos para buscar o convencimento do juízo. Por sua vez, a plenitude 
de defesa vai além, pois, além de se valer dos argumentos técnicos e jurídicos, ela alcança até mesmo a arguição 
de pontos extrajurídicos, como valores morais, espirituais, religiosos, éticos e etc. Por exemplo, admitia-se a 
utilização da tese da legítima defesa da honra na defesa do marido que matara a esposa adúltera. 
 
No entanto, o STF entendeu na ADPF 779 que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por violar 
os princípios da igualdade de gênero, da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida. Por isso, essa tese 
não mais pode ser utilizada por qualquer parte e em qualquer fase no processo penal, sob pena de nulidade. 
Observem a decisão liminar do STF: 
 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, referendou a concessão parcial da medida 
cautelar para: (i) firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é 
inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, 
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da CF); (ii) conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 23, inciso II, e 25, 
caput e parágrafo único, do Código Penal e ao art. 65 do Código de Processo Penal, de 
modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa 
e, por consequência, (iii) obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo 
que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer 
argumento que induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem 
como durante julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e 
do julgamento, nos termos do voto do Relator. Os Ministros Edson Fachin, Luiz Fux 
(Presidente) e Roberto Barroso acompanharam o Relator com ressalvas. A ressalva do 
Ministro Gilmar Mendes foi acolhida pelo Relator. Falaram: pelo requerente, o Dr. 
Paulo Roberto Iotti Vecchiatti; pelo interessado, o Ministro José Levi Mello do Amaral 
Junior, Advogado-Geral da União; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira das 
Mulheres de Carreira Jurídica, a Dra. Eliana Calmon. Plenário, Sessão Virtual de 
5.3.2021 a 12.3.2021. 
 

d) O Princípio da Não Autoincriminação ou nemu tenetur se detegere protege o direito do acusado de não falar 
a verdade e, até mesmo, de se utilizar das chamadas mentiras agressivas; 
 
ERRADA: O Princípio da Não Autoincriminação se consubstancia no direito de o agente não ser obrigado a 
produzir prova contra si mesmo, ou seja, que lhe seja contrária (que lhe incrimine). O princípio abrange vários 
direitos, como o direito de não falar a verdade. Significa que o acusado não está obrigado a praticar nenhum 
ato que lhe desfavoreça, podendo, por exemplo, inclusive mentir durante o interrogatório ou, se preferir, calar-
se, como assegura o art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Não há, de outro lado, o crime de perjúrio 
(crime previsto ao réu que mentir) no Brasil (nos EUA está tipificado). 
 
Por outro lado, a toda evidência, esse direito não é absoluto. Por essa razão, quando o acusado imputa 
falsamente a terceiro inocente a prática do delito, dando causa à instauração de investigação policial, processo 
judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, o agente responderá 
normalmente pelo delito de denunciação caluniosa (art. 339, CP). Portanto, o direito de não falar a verdade não 
permite as mentiras agressivas. 
 
e) O Princípio da Presunção de Inocência conta apenas com uma dimensão interna de abrangência, não 
protegendo o agente, por óbvio, de fatores externos ao processo e à investigação, como a exposição midiática 
abusiva; 
 
ERRADA: Sem dúvidas, a dimensão mais conhecida do Princípio da Presunção de Inocência é a interna, 
consubstanciada na famosa regra de tratamento: ninguém será tratado como culpado antes do trânsito em 
julgado de sentença condenatória. No entanto, o Princípio também conta uma dimensão externa de proteção. 
 
Com efeito, o princípio da presunção de inocência e as garantias constitucionais da imagem, dignidade e 
privacidade demandam uma proteção contra a publicidade abusiva e a estigmatização do acusado, funcionando 
como limites democráticos à abusiva exploração midiática em torno do fato criminoso e do próprio processo 
judicial. Em outras palavras, o tratamento como inocente não deve ser restringido ao processo. Externamente, 
o suposto acusado de uma infração penal não pode ser taxado como criminoso, seja pela imprensa seja pela 
sociedade. 
 
Nesse sentido, vale mencionar o caso LOAYZA TAMAYO X PERU, julgado pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, quando se teve a oportunidade de decidir que as autoridades devem manter a sociedade informada 
sobre investigações criminais, mas isso deve ser feito de modo a preservar discrição e a contextualização 
necessárias, a fim de garantir o estado de inocência do acusado. 
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QUESTÃO 39 
 
Acerca dos recursos em espécie admitidos no âmbito do Processo Penal, assinale a alternativa consentânea com 
Lei processual, a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores: 
 
a) De acordo com o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal, o agravo em execução segue o mesmo 
procedimento e observa o mesmo prazo do Recurso em Sentido Estrito; 
 
b) Diferentemente do processo civil, o Código de Processo Penal prevê expressamente a possibilidade de se 
utilizar os embargos de declaração para sanar eventual ambiguidade da decisão; 
 
c) A Carta Testemunhável será cabível contra a decisão que denegar os recursos de apelação, Recurso em 
Sentido Estrito e Agravo em Execução; 
 
d) Os embargos infringentes e de nulidade serão admitidos contra as decisões colegiadas não unânimes, nos 
julgamentos de Apelação, RESE e Agravo em Execução, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis ao réu; 
 
e) O Recurso Extraordinário e o Recurso Especial são classificados como recursos de fundamentação ampla; 
 
GABARITO: B 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

7. Nulidades. Recursos. Ações de impugnação. Revisão criminal. Habeas corpus. 
Mandado de segurança contra ato jurisdicional penal. 

 
COMENTÁRIOS: 
 
a) De acordo com o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal, o agravo em execução segue o mesmo 
procedimento e observa o mesmo prazo do Recurso em Sentido Estrito; 
 
ERRADA: O agravo em execução está previsto no artigo 197 da LEP e se trata do recurso idôneo para impugnar 
toda e qualquer decisão judicial proferida no curso da execução penal. 
 

Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito 
suspensivo. 

 
Ocorre que o artigo 197 da LEP não esmiuçou qual seria o procedimento a ser seguido em relação ao agravo 
em execução. Por essa razão, a doutrina e a jurisprudência passaram a defender a utilização do procedimento 
do RESE em analogia. Nesse sentido, o STF editou a Súmula 700: é de 5 dias o prazo para interposição de agravo 
contra decisão do juiz da execução penal. 

 
b) Diferentemente do processo civil, o Código de Processo Penal prevê expressamente a possibilidade de se 
utilizar os embargos de declaração para sanar eventual ambiguidade da decisão; 
 
CORRETA: Os embargos de declaração estão previstos no artigo 382 do Código de Processo Penal, em relação 
ao âmbito do primeiro grau; e no artigo 619 do CPP, respeitante ao âmbito do segundo grau. 
 

Art. 382.  Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que 
declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambigüidade, contradição 
ou omissão. 
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De acordo com o dispositivo legal, seu prazo é de 2 dias. Seu objetivo é pedir ao juízo que esclareça qualquer 
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão em sua decisão. De se destacar a possibilidade de se 
interpor embargos de declaração para sanar eventual ambiguidade da decisão, que representa uma 
exclusividade do processo penal, não presente no processo civil. 
 
c) A Carta Testemunhável será cabível contra a decisão que denegar os recursos de apelação, Recurso em 
Sentido Estrito e Agravo em Execução; 
 
ERRADA: A carta testemunhável está prevista a partir do artigo 639 do Código de Processo Penal. De acordo 
com o dispositivo, será cabível carta testemunhável: 
 

Art. 639.  Dar-se-á carta testemunhável: 
I - da decisão que denegar o recurso; 
II - da que, admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o 
juízo ad quem. 
 

Portanto, diante da decisão que denega os recursos, em regra, caberá a carta testemunhável. Destarte, é 
possível dizer que caberá carta testemunhável contra a decisão que denega RESE ou Agravo em Execução. 
Contudo, se a decisão denega o recurso de apelação, caberá RESE, conforme artigo 581, XV, CPP, e não a carta 
testemunhável como assevera a alternativa: 
 

Art. 581.  Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: 
XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta; 
 

d) Os embargos infringentes e de nulidade serão admitidos contra as decisões colegiadas não unânimes, nos 
julgamentos de Apelação, RESE e Agravo em Execução, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis ao réu; 
 
ERRADA: Os embargos infringentes e de nulidade estão previstos no artigo 609 do CPP: 
 

Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, 
câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de 
organização judiciária. 
Parágrafo único.  Quando não for unânime a decisão de segunda instância, 
desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão 
ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma 
do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto 
de divergência. 

 
Portanto, como se vê da leitura do dispositivo, os embargos infringentes e de nulidade somente serão cabíveis 
diante de julgamento de apelação e RESE/Agravo em Execução. Além disso, a decisão colegiada sobre a apelação 
ou o RESE/Agravo em Execução do Tribunal deve ser NÃO UNÂNIME. Se o desacordo for apenas parcial, ou seja, 
se o Tribunal manteve uma parte da sentença por unanimidade, ao passo que manteve outra parte da sentença 
de modo não unânime, os embargos deverão ser restritos à matéria objeto de divergência. Por fim, a decisão 
do Tribunal precisa ser DESFAVORÁVEL ao réu, ou seja, os embargos são um recurso destinado à defesa. Por 
esta última razão, a alternativa está errada. 
 
e) O Recurso Extraordinário e o Recurso Especial são classificados como recursos de fundamentação ampla; 
 
ERRADA: O RE e REsp são recursos de sobreposição. Isso porque, apesar de terem o condão de afetar e modificar 
o julgamento de caso concreto, seu objetivo primordial não é efetivamente a apreciação do caso isolado, e sim 
pacificar ou uniformizar o entendimento e aplicação de normas constitucionais (STF) ou leis federais (STJ). Nesse 
sentido, Aury Lopes Jr. explica que os recursos especial e extraordinário são meios de impugnação de natureza 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm#art613
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extraordinária, pois não examinam todo o julgamento, senão que se limitam ao aspecto jurídico da decisão 
impugnada. Por essa razão, são recursos de fundamentação vinculada, e não ampla como afirma a alternativa, 
já que a matéria discutida fica limitada às hipóteses expressamente previstas na Constituição. 
 
Em decorrência disso, o STJ editou a Súmula 07 (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial); e o STF, a Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
 

EXECUÇÃO PENAL 
 
QUESTÃO 40 
 
A Execução Penal deve ser estudada à luz de três chaves básicas: a execução da pena é flexível; lógica premial; 
e menor relevância da lei em relação a outras variáveis. Diante disso, assinale a alternativa correta a respeito da 
natureza da Execução Penal, seus objetivos e seu bloco administrativo. 
 
a) As fontes da Execução Penal são os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, os Princípios Constitucionais 
e as Leis, excluindo-se os atos infralegais, como recomendações e regulamentos, em respeito ao Princípio da 
Legalidade; 
  
b) Prevalece na doutrina e na jurisprudência que a Execução Penal apresenta natureza eminentemente 
jurisdicional; 
 
c) A execução da pena compete ao juízo prolator da sentença condenatória, independentemente do local em 
que cumpre pena o condenado; 
 
d) A Lei 7.210/84 prevê como objetivos da execução penal a efetivação das disposições da sentença 
condenatória e a reintegração social do condenado; 
 
e) De acordo com a Lei de Execução Penal, a classificação do condenado deve levar em conta sua periculosidade 
e o prognóstico devidamente fundamentado sobre sua possível reincidência criminosa ao sair do cárcere; 
 
GABARITO: D 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

8. Execução penal: evolução histórica, crise e alternativas. Natureza da 
execução penal. Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84). Objetivos da 
execução penal. Execução penal e economia política da pena. Execução 
penal, encarceramento em massa e dano social.  

 
COMENTÁRIOS: 
 
a) As fontes da Execução Penal são os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, os Princípios 
Constitucionais e as Leis, excluindo-se os atos infralegais, como recomendações e regulamentos, em respeito 
ao Princípio da Legalidade; 
 
ERRADA: As fontes da Execução Penal são: i) Tratados Internacionais de Direitos Humanos: CADH; Precedentes 
da CIDH; Regras de Mandela; Regras de Bangkok; ii) Princípios Constitucionais: artigo 5, CF; iii) Leis: LEP; Código 
Penal; Lei 10.216/01; Lei 11.671; e Leis Estaduais, como na previsão das faltas médias e leves; iv) Plano Infralegal: 
atos administrativos, como as recomendações do CNPCP; Regulamentos penitenciários locais. 
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Portanto, os atos componentes do plano infralegal, como atos administrativos, recomendações e regulamentos 
penitenciários são fontes da Execução Penal. É verdade que há corrente doutrinária defensora da 
inconstitucionalidade de tais dispositivos, em respeito ao princípio da legalidade. Contudo, prevalece na 
doutrina e na jurisprudência que esses atos são válidos. 
 
b) Prevalece na doutrina e na jurisprudência que a Execução Penal apresenta natureza eminentemente 
jurisdicional; 
 
ERRADA: Já se discutiu muito sobre a natureza jurídica do Direito da Execução Penal. Mas a posição amplamente 
majoritária é no sentido de que a natureza é MISTA ou HÍBRIDA, porque conjuga uma natureza administrativa e 
uma natureza jurisdicional. 
 
A natureza administrativa seria prevalente, na medida em que é o Poder Executivo quem cuida dos aspectos 
cotidianos e administra a execução da pena aplicada. Porém, os incidentes da Execução Penal, como o 
livramento condicional, as autorizações de saída e os demais, seriam todos de competência do juízo da Execução 
Penal, denotando a natureza jurisdicional. 
 
Contudo, cabe uma crítica no sentido de que a natureza deveria ser predominantemente jurisdicional, porque 
todo e qualquer tema da Execução Penal pode ser levado ao conhecimento do juízo, para que este dê a última 
palavra. Sem embargos, é de se ressaltar que esse é um posicionamento minoritário na doutrina. 

 
c) A execução da pena compete ao juízo prolator da sentença condenatória, independentemente do local em 
que cumpre pena o condenado; 
 
ERRADA: O artigo 65 da LEP, em consonância com o artigo 668 do CPP, diz que a execução penal compete ao 
juízo indicado na lei local de organização judiciária, ou subsidiariamente, ao juízo da sentença. 
 

Art. 65, LEP. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização 
judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. 
Art. 668, CPP.  A execução, onde não houver juiz especial, incumbirá ao juiz da 
sentença, ou, se a decisão for do Tribunal do Júri, ao seu presidente. 
 

Todavia, o critério adotado pela jurisprudência não é esse. O juízo competente na verdade é o juízo da execução 
penal do local em que o preso está cumprindo pena. Nesse sentido, o art. 2, da Lei n. 11.671/08 e a Súmula 192 
do STJ deixam claro que a competência é do juízo da execução penal responsável pelo estabelecimento prisional. 
 

Súmula 192, STJ. Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das 
penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando 
recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual. 
 

Portanto, mesmo que o preso tenha sido condenado pela Justiça Federal, caso esteja cumprindo pena em 
estabelecimento estadual, a competência é do Juízo da Execução Penal estadual responsável por aquele 
estabelecimento.  
 
d) A Lei 7.210/84 prevê como objetivos da execução penal a efetivação das disposições da sentença 
condenatória e a reintegração social do condenado; 
 
CORRETA: A Lei de execução penal prevê expressamente que o escopo da execução penal é cumprir a sentença 
condenatória e proporcionar a integração social do condenado (ideia de “ressocialização” do preso). 
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Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou 
decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do 
condenado e do internado. 
 

Inobstante, não podemos deixar de ressaltar que o paradigma da ressocialização tem sido cada vez mais 
abandonado, dando maior enfoque ao objetivo da pena de excluir, de neutralizar e de afastar o preso da 
sociedade. Ainda hoje, a ressocialização é usada como um subterfúgio para justificar a pena, no sentido de que 
teria a função de reintegrar o preso; mas na verdade serviria apenas a real intenção de eliminar o indivíduo. 
Hoje, o engodo da ressocialização tem sido cada vez mais deixado de lado, de modo que vem se adotando o 
discurso da exclusão, sem qualquer esforço de discrição. Por isso, e, sobretudo pelas condições de vida no 
cárcere, a doutrina mais crítica vem denunciando que não se deve falar em ressocialização no cárcere, pois não 
se ensina a viver em sociedade; e sim em PRISIONALIZAÇÃO, pois só se aprende a sobreviver, de um jeito ou de 
outro, na prisão, submetido a condições indignas e aviltantes. 
 
e) De acordo com a Lei de Execução Penal, a classificação do condenado deve levar em conta sua periculosidade 
e o prognóstico devidamente fundamentado sobre sua possível reincidência criminosa ao sair do cárcere; 
 
ERRADA: A ideia exposta na alternativa mais se assemelha ao pretenso objetivo do exame criminológico – 
verdadeiro exercício de futurologia para definir as probabilidades de o apenado voltar a praticar crimes, uma 
vez egresso do sistema prisional. Mas isso não se confunde com a classificação, prevista nos artigos 5, 6 e 7 da 
Lei de Execução Penal. 
 
A classificação deve ser feita logo no início da fase de execução penal. De acordo com a Lei, a classificação deve 
levar em conta os antecedentes e personalidade do réu, a fim de individualizar a execução da pena. 
 

Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e 
personalidade, para orientar a individualização da execução penal. 
 

Todavia, na prática, percebe-se que a classificação visa perceber desde logo se o preso faz parte de alguma 
organização criminosa ou se praticou algum crime sexual, para que essas sejam separados e não tentem aliciar 
outros presos ou sofram atentados à sua vida e à sua integridade física. Portanto, o parâmetro prático é de 
segurança, ou seja, o objetivo é manter a ordem e a disciplina dentro do estabelecimento; e não elaborar um 
plano individualizado da execução da pena. 
 
QUESTÃO 41 
 
O aspecto jurisdicional da execução penal pode ser vislumbrado pelos incidentes de execução penal. Esses 
incidentes seguem o procedimento previsto na Lei de Execução Penal, e orientado pela jurisprudência dos 
Tribunais Superiores e entendimentos doutrinários. Respeitante ao procedimento e recurso na Execução Penal, 
marque a alternativa correta: 
 
a) Da mesma forma que o processo penal, o procedimento judicial da Execução Penal não pode ser iniciado de 
ofício pelo juízo, em respeito ao sistema acusatório; 
  
b) O condenado e o Ministério Público, quando não forem eles mesmos os requerentes do incidente, devem 
ser ouvidos no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de concretizar o contraditório; 
 
c) O recurso próprio da Execução Penal é o Agravo em Execução, que segue o mesmo prazo do Recurso em 
Sentido Estrito, mas não possui efeito regressivo ou iterativo como o RESE; 
 
d) O incidente de excesso ou desvio de execução serve unicamente para remediar a situação em que o 
condenado cumpre pena maior do que a devida; 
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e) De acordo com o STF, não é necessária a realização de Procedimento Administrativo Disciplinar para aplicação 
de falta grave, caso seja realizada audiência de justificação com a presença da defesa e do Ministério Público; 
 
GABARITO: E 
 
Ponto do Edital abordado:  
 

11. Garantismo e execução penal. Inquisição e sistema acusatório da execução penal. 
Jurisdicionalização da execução penal.  

 
COMENTÁRIOS: 
 
a) Da mesma forma que o processo penal, o procedimento judicial da Execução Penal não pode ser iniciado de 
ofício pelo juízo, em respeito ao sistema acusatório; 
 
ERRADA: Na verdade, o art. 195 da Lei de Execução Penal diz que o procedimento judicial pode se iniciar de 
ofício, ou a requerimento do MP, do interessado, de seu representante, cônjuge, parente ou descendente, do 
Conselho Penitenciário e da autoridade administrativa. Perceba, então, que não há necessidade de 
representação por advogado para peticionar na execução penal. O próprio preso ou seus parentes podem fazê-
lo sem necessidade de intermediário. 
 

Art. 195. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério 
Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou 
descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade 
administrativa. 

 
b) O condenado e o Ministério Público, quando não forem eles mesmos os requerentes do incidente, devem 
ser ouvidos no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de concretizar o contraditório; 
 
ERRADA: O erro da assertiva se encontra na indicação do prazo para exercício do contraditório. O art. 196 prevê 
um prazo geral de 3 dias para manifestação do condenado ou do MP, caso eles não tenham sido os requerentes 
da medida. Portanto, o prazo geral ou coringa do procedimento da execução penal é de 3 dias. Evidente que se 
a parte estiver representada pela Defensoria Pública, esse prazo será contado em dobro. 
 

Art. 196. A portaria ou petição será autuada ouvindo-se, em 3 (três) dias, o condenado 
e o Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida. 

 
c) O recurso próprio da Execução Penal é o Agravo em Execução, que segue o mesmo prazo do Recurso em 
Sentido Estrito, mas não possui efeito regressivo ou iterativo como o RESE; 
 
ERRADA: O único recurso previsto na LEP é o Agravo em Execução, indicado pelo artigo 197. Todavia, a LEP não 
preconiza o procedimento do agravo, nem mesmo seu prazo. Diante disso, surgiram basicamente duas 
correntes acerca de qual procedimento e rito adotar-se-ia para o agravo. 
 

Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito 
suspensivo. 
 

Uma primeira posição defendia que o prazo e o rito deveriam ser os mesmos do agravo de instrumento, previsto 
no CPC. Por sua vez, uma segunda corrente, que prevaleceu, sustentou que o rito e o prazo deveriam ser os 
mesmos do Recurso em Sentido Estrito. Destarte, o prazo do agravo em execução é de 5 dias para interposição; 
e mais 2 dias para apresentação das razões; sempre contados em dobro, se a parte for representada pela 
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Defensoria Pública. Nesse sentido, o STF editou a súmula 700 para confirmar o prazo de 5 dias para interposição 
do agravo. 
 

Súmula 700. É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz 
da execução penal. 
 

No entanto, diversamente do que aponta a alternativa, assim como o RESE, o Agravo em Execução também 
admite o juízo de retratação, ou seja, o juízo pode voltar atrás em sua decisão. Caso não se retrate, só então 
remete os autos ao Tribunal. Portanto, o agravo também conta com o efeito iterativo ou regressivo. 
 
d) O incidente de excesso ou desvio de execução serve unicamente para remediar a situação em que o 
condenado cumpre pena maior do que a devida; 
 
ERRADA: O artigo 185 da LEP prevê o incidente de excesso ou desvio de execução, que caberia sempre que se 
verificasse algum excesso quantitativo ou qualitativo no cumprimento da pena. Em outras palavras, o excesso 
ou desvio incide, quando o executado está cumprindo pena maior do que devia, ou em regime mais gravoso do 
que deveria, por exemplo. 
 

Art. 185. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado 
além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares. 

 
e) De acordo com o STF, não é necessária a realização de Procedimento Administrativo Disciplinar para aplicação 
de falta grave, caso seja realizada audiência de justificação com a presença da defesa e do Ministério Público; 
 
CORRETA: De fato, assim entendeu o STF no RE 792.598. De acordo com a Corte Suprema, a audiência de 
justificação supre a realização do PAD, porque concretiza os princípios do contraditório e da ampla defesa, até 
mesmo de maneira mais completa que o procedimento administrativo, pois garante a presença da defesa 
técnica e do Ministério Público, assim como a decisão diretamente pelo juízo da execução penal. Vejam a 
ementa do julgado: 
 

Ementa: Processual penal. Recurso extraordinário. Execução penal. Prévio 
procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave. 
Desnecessidade. Audiência em juízo na qual assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. Provimento do Recurso. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a 
oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação 
realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de 
prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual 
ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática 
de falta grave durante o cumprimento da pena. 2. No sistema de jurisdição una, o 
procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento 
administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, 
prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa. 3. Por outro lado, em um 
sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou 
puramente formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do 
Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém 
permaneça no cárcere por período superior à condenação. 4. Desse modo, a apuração 
de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o 
juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da 
ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio 
procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de 
que cuida o art. 37 da Constituição Federal. 5. Provimento do Recurso com a 
afirmação da seguinte tese: “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em 
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audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, 
afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim 
como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado 
para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. 
(RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, 
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 
PUBLIC 06-08-2020) 

 

LEGISLAÇÃO, PRINCÍPIOS E ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 

 
QUESTÃO 42 
 
Considerando as disposições da Lei Complementar 80/94 e da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 a respeito 
do regime disciplinar dos defensores públicos, assinale a alternativa correta: 
 
a) A apuração das infrações disciplinares será feita mediante processo administrativo, que poderá ser sumário, 
quando cabíveis as penas de advertência e censura, ou ordinário, quando cabíveis as penas de suspensão por 
até 90 dias, remoção compulsória, disponibilidade, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade e demissão; 
 
b) O processo administrativo deverá ser precedido de sindicância, de caráter investigatório; 
 
c) Qualquer pessoa pode provocar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar; 
 
d) O Defensor Público Geral poderá afastar a defensora pública ou o defensor público que responda a 
sindicância ou processo administrativo de ofício e em até 60 dias de afastamento, por decisão fundamentada 
na conveniência do serviço, na imprescindibilidade da apuração dos fatos e para assegurar a normalidade dos 
serviços ou a tranquilidade pública. Este prazo de afastamento poderá ser prorrogado por igual período 
justificadamente. 

 
e) Nenhuma das alternativas está em consonância com as referidas leis. 
 
GABARITO: C 
 
Ponto do Edital abordado:  

 
11. Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar 
Estadual nº 26/06, atualizada pela Lei Complementar Estadual nº 33/09, Lei 
Complementar Estadual nº 39/2014 e Lei Complementar nº 46/2018).  

 
COMENTÁRIOS: 
 
Questão que exigiu conhecimento do capítulo III da Lei Complementar Estadual nº 26/06, que aborda sobre o 
processo disciplinar, mais especificamente a seção que trata sobre as disposições gerais do Processo Disciplinar. 
O tema é recorrente em concursos públicos para Defensoria Pública. Conforme estatística preparada pela 
equipe RDP, o percentual de cobrança de aspectos relacionados a lei complementar estadual nº 26/06 no último 
concurso da DPE/BA (VII concurso) foi de 50%, metade das questões cobradas.  
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Ou seja, das 08 questões de Princípios Institucionais, 04 foram especificamente sobre a legislação institucional 
estadual (e 01 sobre a LC 80/1994). Agora contaremos com alguns atos normativos específicos além da Lei 
Complementar Estadual 26/06, e a tendência é que este cenário de cobrança considerável da legislação 
específica da DPE/BA seja mantido. 
 
a) A apuração das infrações disciplinares será feita mediante processo administrativo, que poderá ser sumário, 
quando cabíveis as penas de advertência e censura, ou ordinário, quando cabíveis as penas de suspensão por 
até 90 dias, remoção compulsória, disponibilidade, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade e 
demissão; 
 
ERRADO: O erro da alternativa está concentrado no tipo de procedimento relacionado a pena de suspensão de 
até 90 dias! Nesse caso, o procedimento cabível é o de sindicância. Apesar de ser uma punição que se pode 
considerar mais pesada, não necessita ser aplicada por meio de Processo Administrativo ordinário, podendo ser 
aplicada em Processo Administrativo sumário. 
 
Vale conferir o art. 219 da Lei Complementar nº 26/06, que trata do tema: 
 

Art. 219 - A apuração das infrações disciplinares será feita mediante:  
I - Processo administrativo sumário, quando cabíveis as penas de advertência, 
censura, suspensão, por até 90 (noventa) dias;  
II - Processo administrativo ordinário, quando cabíveis as penas de remoção 
compulsória, disponibilidade, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade e 
demissão. 

 
b) O processo administrativo deverá ser precedido de sindicância, de caráter investigatório. 
 
ERRADO: O Processo Administrativo PODE ser precedido de sindicância. Não se trata de um dever. Nem sempre 
o processo administrativo é precedido de sindicância. Quando de início já houver elementos suficientes para se 
concluir pela ocorrência de infração e sua autoria, o Corregedor-Geral poderá instaurar de imediato o Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD). 
 
Esse entendimento é exposto no art. 219, parágrafo único, da LCE 26/06: 
 

O processo administrativo poderá ser precedido de sindicância, de caráter 
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meramente investigatório, quando não houver elementos suficientes para se concluir 
pela ocorrência de infração ou de sua autoria. 

 
c) Qualquer pessoa pode provocar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar. 
 
CORRETO: De fato, de acordo com o art. 220, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 26/06, qualquer pessoa 
poderá provocar o Corregedor-Geral para que instaure sindicância ou processo administrativo. Vale destacar 
que o dispositivo veda a denúncia anônima e a que não forneça indícios consistentes de infração disciplinar. 
Ressalta-se, ainda, que o Corregedor-Geral poderá instaurar a sindicância e o PAD inclusive de ofício. 

 
Art. 220 - Compete ao Corregedor-Geral a instauração de sindicância ou processo 
administrativo.  
I - De ofício;  
II - Por provocação do Defensor Público-Geral ou do Conselho Superior da Defensoria 
Pública;  
III - Por provocação de qualquer pessoa, vedada a denúncia anônima e a que não 
forneça indícios consistentes de infração disciplinar 
 
 

d) O Defensor Público Geral poderá afastar a defensora pública ou o defensor público que responda a 
sindicância ou processo administrativo de ofício e em até 60 dias de afastamento, por decisão fundamentada 
na conveniência do serviço, na imprescindibilidade da apuração dos fatos e para assegurar a normalidade dos 
serviços ou a tranquilidade pública. Este prazo de afastamento poderá ser prorrogado por igual período 
justificadamente. 
 
ERRADO: A alternativa está praticamente toda correta, e há apenas um elemento que a tornou errada: a atuação 
do Defensor Público Geral no sentido de afastar a defensora ou o defensor que responde a sindicância ou PAD 
não pode se dar de ofício, carecendo de provocação/solicitação do Corregedor-Geral. 
 

Art. 221 - Ressalvada a hipótese de férias ou licenças, desde que concedidas em data 
anterior à instauração da sindicância ou do processo administrativo, o Defensor 
Público-Geral, por solicitação do Corregedor Geral, poderá afastar o sindicado ou o 
indiciado do exercício do cargo, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens. 
 

Os demais aspectos trazidos pela alternativa estão corretos. O parágrafo único do dispositivo acima citado 
dispõe exatamente que o afastamento dar-se-á, por decisão fundamentada na conveniência do serviço, na 
imprescindibilidade da apuração dos fatos, para assegurar a normalidade dos serviços ou a tranquilidade 
pública, e não excederá a 60 (sessenta) dias, podendo, justificadamente, ser prorrogado por igual período. 
 
É comum que questões de concurso público tragam enunciados com vários aspectos corretos, alterando algum 
detalhe, para induzir em erro o candidato. Portanto, atenção aos detalhes do enunciado, já que o erro/acerto 
pode estar configurado em um “pode” ou “deve”, em um “de ofício” ou “por provocação”, e por aí vai. 
 
e) Nenhuma das alternativas está em consonância com as referidas leis. 
 
Errado, pois como vimos, há questão correta. 
 
QUESTÃO 43 
 
A respeito da Portaria nº 458, de 12 de maio de 2021, que instituiu a Política de Promoção da Equidade Racial 
e Enfrentamento ao Racismo, assinale a alternativa incorreta: 
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a) A Portaria que instituiu a Política de Equidade Racial e Enfrentamento ao Racismo apresentou conceitos de 
racismo institucional, interpessoal, religioso e recreativo, definindo este último como a prática de dominação 
que promove a reprodução de relações assimétricas de poder entre grupos raciais por meio de política cultural 
baseada na utilização do humor como expressão e encobrimento da hostilidade racial. 
 
b) São estabelecidas uma série de diretrizes da Política de Equidade Racial e Enfrentamento ao Racismo da 
DPE/BA, dentre elas o estímulo a presença de defensoras e defensores negros nos cargos de gestão da 
instituição e a formação e letramento racial dos defensores, servidores e estagiários como forma de enfrentar 
o racismo. 
 
c) Visando observar a representatividade adequada, a Política de Equidade Racial e Enfrentamento ao Racismo, 
apesar de não definir parâmetros mínimos, estabelece que o Defensor Público Geral deve considerar aspectos 
de representatividade racial ao designar defensores públicos para exercício de cargos de confiança; 
 
d) As defensoras e defensores públicos que atuam na área criminal e de direitos humanos deverão enfatizar o 
estudo e a proposição de medidas de enfrentamento à violência e letalidade policial e ao genocídio da 
população negra e indígena. 
 
E) Nos concursos públicos, a Defensoria Pública deverá fomentar, qualificar e ampliar a inserção de conteúdo 
referente às relações étnico-raciais, a trajetória histórica da população negra no Brasil e na Bahia, e a sua 
contribuição decisiva para o processo civilizatório nacional, com base na legislação estadual e federal 
específicas. 
 
GABARITO: C 
 
Pontos do edital cobrados: 
 

12. Legislação e Atos Normativos do Estado da Bahia: Lei Estadual nº 11.045/08. 
Decreto Estadual nº 11.891/09. Lei Estadual nº 11.372/09. Lei Estadual nº 
11.377/09. Regimento Interno da Defensoria Pública (Resolução nº 04/2020 do 
Conselho Superior), Resolução nº 003.2020 – (Dispõe sobre os parâmetros para 
deferimento de assistência jurídica integral e gratuita na DPE/BA), Política de 
Promoção da Equidade Racial e Enfrentamento ao Racismo da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia (Portaria nº 458, de 12 de maio de 2021).  

COMENTÁRIOS: 
 
a) A Portaria que instituiu a Política de Equidade Racial e Enfrentamento ao Racismo apresentou conceitos de 
racismo e suas especificações, a saber, os racismos institucional, interpessoal, religioso e recreativo, definindo 
este último como a prática de dominação que promove a reprodução de relações assimétricas de poder entre 
grupos raciais por meio de política cultural baseada na utilização do humor como expressão e encobrimento da 
hostilidade racial. 
 
CORRETO: Atenta aos conhecimentos construídos por estudiosos da temática, a Política de Equidade Racial e 
Enfrentamento ao Racismo da Defensoria da Bahia estabeleceu no art. 2º da Portaria 458/21 uma série de 
conceitos, entre eles os de racismo institucional, interpessoal, religioso e recreativo, tratando ainda dos 
conceitos de população negra, ações afirmativas, microagressões, discriminação racial ou étnico-racial e 
desigualdade de gênero e raça. Vale conferi-los na íntegra (em negrito os conceitos cobrados na alternativa): 
 

I - população negra: conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, 
conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, ou que adotam autodefinição análoga;  
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II - políticas públicas: ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no 
cumprimento de suas atribuições institucionais;  
 
III - ações afirmativas: programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela 
iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da 
igualdade de oportunidades; 
 
IV - racismo: ideologia baseada em teorias e crenças que estabelecem hierarquias 
entre raças e etnias e que historicamente tem resultado em desvantagens sociais, 
econômicas, políticas, religiosas e culturais para pessoas e grupos étnico-raciais 
específicos por meio da discriminação, do preconceito e da intolerância;  
 
V - racismo institucional: ações ou omissões sistêmicas caracterizadas por normas, 
práticas, critérios e padrões formais e não formais de diagnóstico e atendimento, de 
natureza organizacional e institucional, pública e privada, resultantes de 
preconceitos ou estereótipos, que provocam discriminação e ausência de 
efetividade em prover e ofertar atividades e serviços qualificados às pessoas em 
função da sua raça, cor, ascendência, cultura, religião, origem racial ou étnica;  
 
VI - racismo interpessoal: atitude depreciativa, ainda que em forma de 
microagressões, em relação a defensores(as), servidores(as), estagiários(as), 
terceirizados(as), bem como a assistidos(as) e colaboradores(as) baseada em 
preconceitos relacionados às características do fenótipo negro, ou atribuídas em 
função de estereótipos racistas que, ainda que não impeçam o acesso a um 
determinado direito ou serviço, importem em violação da dignidade da pessoa 
atacada e/ou do grupo racial a que a pessoa pertence;  
 
VII - microagressões: atitudes que embora não caracterizem crimes de racismo ou 
injúria racial, traduzem desprezo ou agressividade de uma pessoa em relação à outra 
em função de seu pertencimento racial, bem como formas de comunicação, ainda 
que não propositais, que expressem ausência de sensibilidade à experiência, à 
tradição ou à identidade cultural de determinado grupo racial, e ainda, 
comportamentos que silenciam ou invalidam discursos, pensamentos e interesses, 
quando manifestados por membro de determinado grupo racial;  
 
VIII - discriminação racial ou discriminação étnico-racial: toda distinção, exclusão, 
restrição ou preferência baseada em raça, cor, ascendência, origem nacional ou 
étnica, incluindo-se as condutas que, com base nestes critérios, tenham por objeto 
anular ou restringir o reconhecimento, exercício ou fruição, em igualdade de 
condições, de garantias e direitos nos campos político, social, econômico, cultural, 
ambiental, ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada;  
 
IX - racismo religioso: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência, incluindo-
se qualquer manifestação individual, coletiva ou institucional, de conteúdo 
depreciativo, baseada em religião, concepção religiosa, credo, profissão de fé, culto, 
práticas ou peculiaridades rituais ou litúrgicas, e que provoque danos morais, 
materiais ou imateriais, atente contra os símbolos e valores das religiões afro-
brasileiras, ou seja capaz de fomentar ódio religioso ou menosprezo às religiões e 
seus adeptos;  
 
X - racismo recreativo: prática de dominação que promove a reprodução de relações 
assimétricas de poder entre grupos raciais por meio de uma política cultural baseada 
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na utilização do humor como expressão e encobrimento da hostilidade racial;  
 
XI - desigualdade racial: toda situação de diferenciação negativa no acesso e fruição 
de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, 
cor, ascendência, origem nacional ou étnica; 
 
XII - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da sociedade que 
acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. 

 
b) São estabelecidas uma série de diretrizes da Política de Equidade Racial e Enfrentamento ao Racismo da 
DPE/BA, dentre elas o estímulo a presença de defensoras e defensores negros nos cargos de gestão da 
instituição e a formação e letramento racial dos defensores, servidores e estagiários como forma de enfrentar 
o racismo. 
 
CORRETO: A Portaria nº 458/21 estabelece, dentre as diretrizes da Política de Equidade Racial e Enfrentamento 
ao Racismo da Defensoria Pública da Bahia, o estímulo a presença de defensoras e defensores negros nos cargos 
de gestão da instituição (art. 3º, inciso XXI) e a formação e letramento racial dos defensores, servidores e 
estagiários como forma de enfrentar o racismo (art. 3º, VIII). 
 
É importante que o candidato leia o texto legal, e destaque/anote os pontos que trazem aspectos inusitados. É 
possível que tais pontos sejam justamente os que serão cobrados acerca da legislação institucional específica. 
 
Por exemplo, diretrizes como “formulação de protocolos de atuação com foco no enfrentamento ao racismo” 
e “participação junto aos conselhos, comitês e outros espaços político-institucionais relacionados à temática da 
equidade racial” são previsões mais intuitivas e genéricas. No entanto, as diretrizes indicadas na alternativa já 
chamam mais a atenção pela especificidade (até mesmo pelos termos utilizados pela portaria, como 
“letramento racial”), e podem garantir uma diferença ao candidato que reparou as peculiaridades do ato 
normativo cobrado, enquanto outros candidatos podem pensar que há um erro na alternativa. 
 
c) Visando observar a representatividade adequada, a Política de Equidade Racial e Enfrentamento ao Racismo, 
apesar de não definir parâmetros mínimos, estabelece que o Defensor Público Geral deve considerar aspectos 
de representatividade racial ao designar defensores públicos para exercício de cargos de confiança. 
 
ERRADO: No Capítulo V da Portaria nº 458/21, que trata da representatividade adequada como instrumento de 
ampliação da democracia e enfrentamento ao racismo, o artigo 18 estabelece parâmetros mínimos a serem 
seguidos pelo Defensor Público Geral na tarefa de designação dos cargos ou funções de confiança, dispondo 
expressamente que o DPG buscará garantir o acesso a pelo menos 50% de mulheres e 30% de pessoas negras. 
No parágrafo único dispõe, inclusive, que este percentual mínimo será reavaliado a cada biênio, e deve ser 
majorado caso se verifique aumento da presença de pessoas negras nos cargos de defensor público. 
 
Então pessoal, na prática, este percentual tem tudo para ser majorado no futuro, tendo em vista a política de 
cotas adotada pela instituição, a qual reserva 30% para pessoas negras, e provavelmente a tendência será que 
mais que 30% de pessoas negras ingressem na instituição considerando-se que este grupo também ingressará 
pela ampla concorrência. 
 
d) As defensoras e defensores públicos que atuam na área criminal e de direitos humanos deverão enfatizar o 
estudo e a proposição de medidas de enfrentamento à violência e letalidade policial e ao genocídio da 
população negra e indígena. 
 
CORRETO: O Capítulo VI da Portaria nº 458/21 relaciona a atuação funcional das defensoras e defensores 
públicos com a temática da promoção da equidade racial, trazendo deveres/orientações aos defensores das 
áreas de atuação da Infância e Juventude, das áreas cível, Fazenda Pública e ligadas ao enfrentamento à 
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violência de gênero, e por fim das áreas de atuação criminal e de direitos humanos. 
 
As orientações/deveres aos defensores da área criminal e de direitos humanos são bastante interessantes, e 
merecem a atenção do candidato. O art. 26 da Portaria 458/21 dispõe que as defensoras e defensores atuantes 
nessas áreas deverão enfatizar o estudo e proposição de medidas de enfrentamento à violência e à letalidade 
policial e ao genocídio da população negra e indígena. Por exemplo, indo para a prática, isso poderia se dar com 
a atuação adequada nas audiências de custódia ao se verificar a ocorrência de lesões no custodiado indicativas 
de violência policial, não apenas requerendo o relaxamento da prisão, mas também requerendo as medidas 
para a apuração de responsabilidade dos policiais envolvidos na abordagem. Também poderia se dar com a 
educação em direitos, por meio de palestras, rodas de conversa, e demais meios de conscientização da 
população e dos integrantes das corporações da Polícia Militar. 
 
Outra orientação trazida no art. 26 da Portaria 458/21, que merece igual atenção do candidato, refere-se ao 
dever de enfatizar o estudo e proposição de medidas de enfrentamento ao encarceramento em massa, inclusive 
com a criação de mecanismos tecnológicos para acesso a dados e controle de prazos de prisões provisórias, 
para utilização estratégica na defesa de direitos. Por exemplo, o defensor que tenha noções de excel pode 
utilizar-se desses conhecimentos para monitorar o tempo de prisões provisórias dos assistidos, visando subsidiar 
os pedidos de relaxamento e habeas corpus por excesso de prazo. Já mecanismos tecnológicos para acesso a 
dados podem dizer respeito obtenção da dados por categorias, como por exemplo, quantos assistidos foram 
presos no último mês, qual a raça, faixa etária, condição social de cada um, entre outros. 
 

Art. 26. As defensoras e defensores públicos que atuam nas áreas criminal e de 
direitos humanos deverão enfatizar:  
I - o estudo e a proposição de medidas de enfrentamento ao encarceramento em 
massa, inclusive propondo a criação de mecanismos tecnológicos para acesso a 
dados e controle de prazos de prisões provisórias, para utilização estratégica na 
defesa de direitos;  
II - o estudo e a proposição de medidas de enfrentamento à violência e à letalidade 
policial e ao genocídio da população negra e indígena. 

 
e) Nos concursos públicos, a Defensoria Pública deverá fomentar, qualificar e ampliar a inserção de conteúdo 
referente às relações étnico-raciais, a trajetória histórica da população negra no Brasil e na Bahia, e a sua 
contribuição decisiva para o processo civilizatório nacional, com base na legislação estadual e federal específicas 
 
Correto.  
 

Art. 17. Nos concursos públicos, a Defensoria Pública deverá fomentar, qualificar e 
ampliar a inserção de conteúdo referente às relações étnico-raciais, a trajetória 
histórica da população negra no Brasil e na Bahia, e a sua contribuição decisiva para o 
processo civilizatório nacional, com base na legislação estadual e federal específicas 

 
QUESTÃO 44 
 
Sobre a Lei Complementar Estadual 26/2006 e suas alterações posteriores, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Quando no curso da investigação houver indício da prática de infração penal por parte de Defensor Público, 
a autoridade policial, civil, ou militar, comunicará imediatamente o fato ao Defensor Público-Geral, que 
designará o Corregedor Geral da Defensoria para acompanhar a apuração. 
 
B) A Ouvidoria da Defensoria Pública será dirigida por um titular, não integrante do quadro de Defensor Público, 
para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução. 
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C) O Corregedor-Geral, membro nato do Conselho Superior, será nomeado e empossado por ato do Defensor 
Público-Geral, para imediato exercício de suas funções após eleito pelo Conselho Superior, dentre os Defensores 
Públicos das 02 (duas) últimas classes, para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução. 
 
D) O Defensor Público-Geral poderá ser destituído do cargo, por deliberação da maioria absoluta dos membros 
da Assembleia Legislativa, no prazo máximo de 03 (três) meses a partir da data do recebimento da proposta de 
destituição, apresentada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, assegurada a ampla defesa e o 
contraditório, com os meios e recursos a ela inerentes, mediante proposta de destituição à Assembleia 
Legislativa do Estado, por deliberação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos seus membros, em sessão presidida 
pelo Defensor Público mais antigo na carreira, entre os  Conselheiros. 

 
E) O estagiário tem direito a gozar férias anuais de 30 (trinta) dias, após o primeiro ano de estágio, podendo 
dividi-las em 02 (dois) períodos iguais, sem prejuízo da bolsa mensal, observada a legislação federal específica; 
 
GABARITO: A 
 
Ponto do edital abordado:  
 

11. Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar 
Estadual nº 26/06, atualizada pela Lei Complementar Estadual nº 33/09, Lei 
Complementar Estadual nº 39/2014 e Lei Complementar nº 46/2018). 

 
Comentário: A questão exige o conhecimento literal da LC 26/06. Observem a existência de reforma legislativa 
recente (2018), por isso é importante ler o Vadinho. 
 
A) Quando no curso da investigação houver indício da prática de infração penal por parte de Defensor Público, 
a autoridade policial, civil, ou militar, comunicará imediatamente o fato ao Defensor Público-Geral, que 
designará o Corregedor Geral da Defensoria para acompanhar a apuração. 
 
ERRADA: Nos termos do Art. 148, § 1º, “quando no curso da investigação houver indício da prática de infração 
penal por parte de Defensor Público, a autoridade policial, civil, ou militar, comunicará imediatamente o fato ao 
Defensor Público-Geral, que designará membro da Defensoria para acompanhar a apuração”. 
 
B) A Ouvidoria da Defensoria Pública será dirigida por um titular, não integrante do quadro de Defensor Público, 
para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução. 
 
CORRETA: Embora possa causar estranheza, a Ouvidoria da Defensoria Pública é dirigida por pessoa não 
integrante do quadro de Defensor Público e tem por finalidade receber, encaminhar e acompanhar as 
denúncias, reclamações e sugestões dos usuários, relacionados com os serviços prestados pelas Defensorias 
Públicas. (Art. 76 e 77 da LC). 
 
C) O Corregedor-Geral, membro nato do Conselho Superior, será nomeado e empossado por ato do Defensor 
Público-Geral, para imediato exercício de suas funções após eleito pelo Conselho Superior, dentre os Defensores 
Públicos das 02 (duas) últimas classes, para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução. 
 
CORRETO: Conforme o art 49 da LC. Observem ainda que o Corregedor-Geral somente poderá ser destituído de 
suas atribuições pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Superior, nas mesmas 
hipóteses previstas para a destituição do Defensor Público-Geral. 
 
D) O Defensor Público-Geral poderá ser destituído do cargo, por deliberação da maioria absoluta dos membros 
da Assembleia Legislativa, no prazo máximo de 03 (três) meses a partir da data do recebimento da proposta de 
destituição, apresentada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, assegurada a ampla defesa e o 
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contraditório, com os meios e recursos a ela inerentes, mediante proposta de destituição à Assembleia 
Legislativa do Estado, por deliberação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos seus membros, em sessão presidida 
pelo Defensor Público mais antigo na carreira, entre os  Conselheiros. 
 
CORRETO: Conforme os arts. 19 e 21 da LC.  
 

Art. 19 - O Defensor Público-Geral poderá ser destituído do cargo, por deliberação da 
maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, no prazo máximo de 03 
(três) meses a partir da data do recebimento da proposta de destituição, apresentada 
pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, assegurada a ampla defesa e o 
contraditório, com os meios e recursos a ela inerentes.  
 
Art. 21 - O Conselho Superior somente poderá apresentar proposta de destituição à 
Assembleia Legislativa do Estado, por deliberação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos 
seus membros, em sessão presidida pelo Defensor Público mais antigo na carreira, 
entre os  Conselheiros. 

 
E) O estagiário tem direito a gozar férias anuais de 30 (trinta) dias, após o primeiro ano de estágio, podendo 
dividi-las em 02 (dois) períodos iguais, sem prejuízo da bolsa mensal, observada a legislação federal específica; 
 

Correto. É o que estabelece o art. 86, II da LC 26: 
 
Art. 86 - São direitos do estagiário:  
 
II -       gozar férias anuais de 30 (trinta) dias, após o primeiro ano de estágio, podendo 
dividi-las em 02 (dois) períodos iguais, sem prejuízo da bolsa mensal, observada a 
legislação federal específica; 

 
QUESTÃO 45 
 
Sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) É constitucional a multa imposta pelo ao Defensor pelo abandono do processo. 
 
B) A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários ainda quando esteja litigando contra o seu 
respectivo ente federativo. 
 
C) Estando o Defensor Público presente em audiência não há que se falar em necessidade de remessa dos autos 
para aperfeiçoamento da intimação. 
 
D) Após a Assembleia Constituinte, é inconstitucional a contratação sem concurso de advogados para 
exercerem o cargo de Defensor Público. 

 
E) O recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do 
pagamento de preparo.  

 
GABARITO: C. 
 
Ponto do edital abordado:  

 
7. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à Defensoria Pública. 
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A) É constitucional a multa imposta pelo ao Defensor pelo abandono do processo. 
 
CORRETO: Na ADI 4398, o STF pela constitucionalidade da previsão do CPP. Nesse sentido, segue a ementa:  
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPUT DO ART. 265 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MULTA DE DEZ A CEM SALÁRIOS MÍNIMO AO 
ADVOGADO QUE ABANDONA INJUSTIFICADAMENTE O PROCESSO, SEM 
COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. CONSTITUCIONALIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL QUE 
VISA ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 
PROCESSO E O DIREITO INDISPONÍVEL DO RÉU À DEFESA TÉCNICA. AÇÃO DIRETA 
JULGADA IMPROCEDENTE. 

 
É importante salientar que, caso a multa seja aplicada ao Defensor Público, será suportada pela instituição (STJ, 
RMS 54.183-SP, julgado em 13/08/2019). 
 
B) A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários ainda quando esteja litigando contra o seu 
respectivo ente federativo. 
 
CORRETO: Apesar da Súmula 421 do STJ afirmar que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria 
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, o STF tem entendimento 
em sentido contrário em ação envolvendo a União e a DPU. Nesse sentido, o AgR AR: 1937 DF com Relatoria do 
Min. GILMAR MENDES. 
 
C) Estando o Defensor Público presente em audiência não há que se falar em necessidade de remessa dos autos 
para aperfeiçoamento da intimação. 
 
ERRADO: Uma das prerrogativas do Defensor Público é a intimação pessoal. Ocorre que é muito comum ao 
Defensor Público tomar  ciência em audiência, instalando dúvida  acerca da suficiência daquele ato. Não 
obstante, no HC 125.270, o STF entendeu que a intimação da Defensoria Pública, a despeito da presença do 
defensor na audiência de leitura da sentença condenatória, se perfaz com a intimação pessoal mediante 
remessa dos autos. No mesmo sentido, o STJ no HC 296.759/RS de Relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ. 
 
D) Após a Assembleia Constituinte, é inconstitucional a contratação sem concurso de advogados para 
exercerem o cargo de Defensor Público. 
 
CORRETO: Situações como a da questão há muito vem sendo discutidas no STF. Conforme o art. 22 do ADCT, é 
assegurado aos defensores públicos investidos na função até a data de instalação da Assembleia Nacional 
Constituinte o direito de opção pela carreira, com a observância das garantias e vedações previstas no art. 134, 
parágrafo único, da Constituição. Não obstante, diversos Estados ampliaram esse lapso temporal, efetivando 
contratações de advogados. Em 2006 já havia precedente contrário a ampliação do disposto no art. 22 do ADCT, 
conforme ADI 1199, DJ 16-06-2006. Logo, a posição do STF é pela inconstitucionalidade da contratação de 
advogados sem concurso público para exercer o cargo de defensor fora das hipóteses do art. 22 do ADCT (RE 
856550/ES, julgado em 10/10/2017). 
 
E) O recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do 
pagamento de preparo.  
 
CORRETO. Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria 
Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo. STJ. Corte Especial. 
EAREsp 978895-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 18/12/2018 (Info 641). 
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ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO E FORMAÇÃO DA 
POPULAÇÃO E DA HISTÓRIA DA BAHIA 

 
QUESTÃO 46 

  
Desconhecendo as sociedades nativas, os europeus tinham a impressão de que os índios viviam "sem Deus, sem 
lei, sem rei, sem pátria, sem razão". (VAINFAS, Ronaldo (dir.). Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808). Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2000.)  
 
No Brasil colônia, nos primeiros séculos de colonização, a imagem exposta dos indígenas levou a uma oposição 
entre os missionários, principalmente os jesuítas, e os colonizadores. Esta oposição de projetos em relação aos 
indígenas está expressa, respectivamente, na seguinte alternativa:  
 
a) defesa da conversão e da liberdade / direito de escravização . 
b) estabelecimento de alianças com tribos tupis / política de extermínio seletivo . 
c)aceitação de costumes como a poligamia / imposição da cultura do conquistador 
d) emprego como trabalhadores livres / inserção socioeconômica como trabalhadores sem livres. 
e) Deseja manutenção cultural dos povos / divisão de terras e negociações econômicas. 

GABARITO: A 
 
Ponto do edital abordado: 

Mão-de-obra e unidades de produção na Bahia: cana-de-açúcar, tabaco, 
farinha de mandioca. 

 
a) defesa da conversão e da liberdade / direito de escravização  

CORRETO: Exatamente. Os jesuítas, que representavam os interesses da Igreja Católica, que na época passava 
pela Contrarreforma e visava expandir a sua influência, defendia que a escravidão dos nativos era anticristã e 
imoral, de modo que os nativos deveriam ser convertidos ao cristianismo e à civilização europeia. Já os 
colonos viam os povos nativos como uma alternativa de mão de obra, de modo que defendiam a sua 
escravização como forma de acelerar a colonização. Tal conflito é resolvido com a expulsão dos jesuítas da 
colônia, o fim da escravização indígena e a chegada dos africanos escravizados. 
 

b) estabelecimento de alianças com tribos tupis / política de extermínio seletivo  
 

ERRADO: o estabelecimento de alianças foi recorrente sim, mas não era a principal razão para que os jesuítas 
se opusessem aos colonos. Falar sobre política de extermínio é complexo, tendo em vista que o extermínio 
desses povos foi e é de varias maneiras, inclusive simbólico assim como é recorrente até os dias atuais. Poderia 
se dizer que havia uma forma de extermínio mas que essa forma não era seletiva e também não era a principal 
razão para o embate com os jesuítas. 
 

c) aceitação de costumes como a poligamia / imposição da cultura do conquistador 
 

ERRADO: não havia aceitação dos costumes desses povos, pelo contrário. A conversão era justamente para que 
esses povos se libertassem nesses costumes primitivos e imorais, segundo os preceitos da ética cristã. Assim 
como também não havia interesse por parte do colonizador em impor sua cultura, apenas a exploração da mão 
de obra desses povos. 
 
d) emprego como trabalhadores livres / inserção socioeconômica como trabalhadores sem livres. 
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ERRADO: não existia interessem empregar esse povos como trabalhadores livres por parte dos Jesuítas. Sua  
intenção com esse povos era unicamente de conversão ao cristianismos. Inclusive não existia trabalho livre 
nesse período na colônia. E jamais havia um interesse por partes dos colonos e inserir os indígenas como 
trabalhadores. Eles queriam escravizá-los. 
 

e) Deseja manutenção cultural dos povos / divisão de terras e negociações econômicas. 

ERRADO: destoa de tudo que vemos e mais uma vez: não havia se quer interesse em manter a cultura indígena 
e muito menos os colonos pretendiam dividir suas terras e fazer negociações econômicas com esse povos.  
 

QUESTÃO 47 
 
A produção da cana de açúcar no Brasil colonial: 
 
I. Tinha como base mão de obra escrava, era destinada, sobretudo, ao mercado interno e realizada em 
latifúndios. 
 
II. Propiciou uma colonização urbana, marcada pela mobilidade social e dominada pelos senhores de engenho. 
 
III. Foi marcada por uma sociedade patriarcal, escravocrata e permeada de religiosidades. 
 
IV. Tinha como unidade básica o engenho, no qual se situavam, entre outros elementos, a casa-grande, a 
senzala, o moinho, uma capela e a produção de gêneros de primeira necessidade. 
 
a) I e III estão corretas;  
b) II e IV estão corretas;  
c) I, II e IV estão corretas;  
d) I, II e III estão corretas;  
e) III e IV estão corretas. 
 
GABARITO: E 
 
Ponto do edital abordado: 

Mão-de-obra e unidades de produção na Bahia: cana-de-açúcar, tabaco, 
farinha de mandioca. 

 
I. Tinha como base mão de obra escrava, era destinada, sobretudo, ao mercado interno e realizada em 
latifúndios 
 
ERRADO: a afirmação inicia corretamente ao afirmar o tipo de mão de obra, que foi a escrava, mas erra ao 
mencionar que era destinada ao mercado interno. Na realidade era destinada para o mercado externo, visando 
à exportação açucareira realizada em latifúndios. 
 
II. Propiciou uma colonização urbana, marcada pela mobilidade social e dominada pelos senhores de engenho. 
 
ERRADO: completamente errado esse ponto. Não existia mobilidade urbana e muito menos proporcionou uma 
urbanização. Os centros urbanos foram surgindo com o aparecimento da exploração do minério. No entanto, o 
cultivo da cana de açúcar era essencialmente marcada pelas regiões rurais. 
 
III. Foi marcada por uma sociedade patriarcal, escravocrata e permeada de religiosidades. 
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CORRETO: Exatamente. Descreve em poucas palavras a conjuntura social daquele período como já abordamos 
em questões anteriores e no nosso material. 
 
IV. Tinha como unidade básica o engenho, no qual se situavam, entre outros elementos, a casa-grande, a 
senzala, o moinho, uma capela e a produção de gêneros de primeira necessidade. 
 
CORRETO: Exato. O engenho era a unidade básica da produção daquele período e era o principal símbolo da 
economia.  
 
QUESTÃO 48 

Além da política que estimulava a imigração de europeus para o Brasil, um dos efeitos do fim do tráfico negreiro 
transatlântico foi: 

a) o início da negociação de escravos entre o Brasil e o Sul dos Estados Unidos. 

b) a intensificação da atividade da Ku Klux Klan em solo brasileiro. 

c) a intensificação do tráfico negreiro interprovincial em solo brasileiro. 

d) a intensificação do processo de alforria em massa dos escravos negros nascidos no Brasil. 

e) a ação de traficantes clandestinos (piratas) que vendiam os negros em um mercado paralelo. 
 
GABARITO: C 
 
Ponto do edital abordado: 

4 Escravidão e escravismo na Bahia: tráfico atlântico e tráfico interprovincial. 
 

a) o início da negociação de escravos entre o Brasil e o Sul dos Estados Unidos. 
 
ERRADO: Na realidade não houve essa negociação ainda mais pelo fato dos EUA ser uma colônia inglesa. E foi 
justamente a Inglaterra que proibiu o tráfico no atlânticos de negros. 

b) a intensificação da atividade da Ku Klux Klan em solo brasileiro. 

ERRADO: Na realidade só apenas em 1876 é que se tem datado o surgimento desse movimento nos Estados 
Unidos. No Brasil não há registro de atuação desse grupo no período.  

c) a intensificação do tráfico negreiro interprovincial em solo brasileiro. 
 
CORRETO: Exato. Com o fim do tráfico no transatlântico de escravos feito pela Inglaterra, houve pressão para 
que as autoridades coloniais  encerrassem com o tráfico de negros. Com a Lei Eusébio de Queirós que 
determinou a proibição definitiva do tráfico de africanos escravizados no Brasil. A escravidão, no entanto, 
permaneceu ativa, e o tráfico interprovincial intensificou-se. 

d) a intensificação do processo de alforria em massa dos escravos negros nascidos no Brasil. 

ERRADO: Esse episódio não ocorreu em momento algum na história desse país. A alforria era algo que poderia 
sim acontecer, mas era um processo longo e bem demorado. Além de caro, e muito negros passavam anos 
trabalhando exaustivamente para comprá-las. 

e) a ação de traficantes clandestinos (piratas) que vendiam os negros em um mercado paralelo. 

ERRADO: Na realidade havia traficantes de escravos, mas nada tinham a ver com piratas e não havia mercado 
paralelo para a mão de obra escrava traficada. 
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QUESTÃO 49 

É correto dizer que o tráfico negreiro transatlântico contou, em grande parte, com a participação decisiva: 

a) dos nativos africanos que, voluntariamente, ofereciam-se ao processo de escravidão. 

b) dos poderosos reinos africanos, que já praticavam a escravidão há séculos. 

c) dos poderosos reinos pré-colombianos, que já haviam dado início à escravização de africanos antes mesmo 
do descobrimento da América. 

d) dos chineses, que também tinham interesse no uso da mão de obra escrava negra em suas plantações de 
soja. 

e) dos japoneses, que também tinham interesse no uso da mão de obra escrava negra em suas plantações de 
arroz. 

GABARITO: B 

 
Ponto do edital abordado: 

4 Escravidão e escravismo na Bahia: tráfico atlântico e tráfico interprovincial. 

 

a) dos nativos africanos que, voluntariamente, ofereciam-se ao processo de escravidão. 

ERRADO: não houve oferecimento voluntário por parte dos africanos. Muitos eram capturados pelos europeus 
ou negociados quando se encontravam na condição de escravos em grupos étnicos rivais. 

b) dos poderosos reinos africanos, que já praticavam a escravidão há séculos. 

CORRETO: correto. Como mencionei no material a escravidão já existia há séculos no continente africano. Mas 
era completamente diferente da escravidão que o homem branco europeu exercia. A escravidão praticada pelos 
africanos era uma escravidão que relacionava o mais forte em domínio do mais fraco, não por questões de 
supremacia racial como foi feita pelos europeus.  

c) dos poderosos reinos pré-colombianos, que já haviam dado início à escravização de africanos antes mesmo 
do descobrimento da América. 

ERRADO: os reinos pré-colombianos tinham a mesma concepção de escravidão por guerra igualmente aos 
africanos e não houve contato desses povos com o continente africano. A ideia de escravizar para uso e 
exploração da mão de obra foi tipicamente realizada pelo europeu. 

d) dos chineses, que também tinham interesse no uso da mão de obra escrava negra em suas plantações de 
soja. 

ERRADO: não há relatos de uso da mão de obra negra por parte dos chineses, no geral os escravos eram também 
os próprios chineses, assim como os africanos, eram escravos de guerra. 

e) dos japoneses, que também tinham interesse no uso da mão de obra escrava negra em suas plantações de 
arroz. 

ERRADO: não há evidencia sobre esse fato. Assim como a alternativa anterior os escravos que os japoneses 
usavam eram escravos de guerras. Povos que perderam batalhas e ficaram prisioneiros daquele determinado 
grupo. 
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QUESTÃO 50 

 
A Conjuração Baiana (1798) caracterizou-se por ser um movimento que: 
 
a) teve participação popular, com vista à concretização de reivindicações sociais. 
 
b) atraiu a burguesia conservadora, que não desejava a continuação do pacto colonial. 
 
c) envolveu, predominantemente, grupos militares influenciados pela Revolução Norte-Americana. 
 
d) visava a impedir a crescente influência da maçonaria na política de Portugal em relação ao Brasil.  
 
e) criou condições favoráveis à concretização da “inversão brasileira” (1808-21). 
 
GABARITO: A 
 
Ponto do edital abordado:  

5 A Conjuração Baiana de 1798/Revolta dos Búzios. 
 
a) teve participação popular, com vista à concretização de reivindicações sociais. 
 
CORRETO: Isso mesmo. Conjuração Baiana, também denominada como Revolta dos Alfaiates e recentemente 
também chamada de Revolta dos Búzios, foi um movimento de caráter emancipacionista, ocorrido no final do 
século XVIII, na então Capitania da Bahia, na colônia brasileira. Tinha como objetivos separar a Bahia de Portugal, 
abolir a escravatura e atender às reivindicações das camadas pobres da população. composta, em sua maioria, 
por escravizados, negros livres, brancos pobres e mestiços, que exerciam as mais diferentes profissões, como 
sapateiros, pedreiros, soldados. 
 
b) atraiu a burguesia conservadora, que não desejava a continuação do pacto colonial. 
 
ERRADO: Era justamente ao contrário. O Pacto Colonial, ou Exclusivo Comercial Metropolitano, era um sistema 
de leis e normas que as metrópoles impunham às suas colônias durante o período colonial. E a burguesia 
conservadora era a que mais se beneficiava desse pacto. E a conjuração baiana tinha como objetivo também 
romper com o mesmo, já que seus ideais era emancipatórios. 
 
c) envolveu, predominantemente, grupos militares influenciados pela Revolução Norte-Americana. 

ERRADO: nada disso. A conjuração teve participação de alguns militares, mas a maioria eram trabalhadores e 
escravos livres e tinham como inspiração a Revolução Francesa e seus ideais. 

d) visava  impedir a crescente influência da maçonaria na política de Portugal em relação ao Brasil.  
 
ERRADO: a maçonaria teve participação na revolta, como o apoio de intelectuais como Cipriano Barata. E os 
objetivos da conjuração era emancipatórios com relação à colônia. E a liberdade dos negros escravizados. 
 
e) criou condições favoráveis à concretização da “inversão brasileira” (1808-21). 
 
ERRADO: negativo. A inversão brasileira nada teve a ver com a conjuração baiana. A inversão brasileira marca 
um período em que D. João VI ao sair de Portugal fugindo das tropas francesas, veio com a família real viver em 
sua colônia brasileira. Nunca antes da história um Rei deixava suas terras para viver em uma colônia. E para 
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amenizar a situação embaraçosa e vexatória inicia-se nesse período uma série de mudanças urbanas e 
administrativas na colônia a fim de assemelhá-la com a metrópole portuguesa e ser a sede do império 
português.  
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