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Justificativas da rodada 2013.05
DIREITO PENAL
Questão

01

Sobre as causas de exclusão da ilicitude é correto afirmar:
a) O Código Penal adota a teoria diferenciadora e prevê o estado de necessidade
exculpante nos casos em que o bem afetado é de valor superior àquele que se
defende.
b) O consentimento do ofendido constitui uma causa legal de exclusão da ilicitude,
mas pode afastar a tipicidade em alguns casos.
c) A legítima defesa também pode ocorrer nos casos de intervenção na defesa de
terceira pessoa, exceto se o bem for considerado disponível.
d) O chamado estado de necessidade putativo, quando há erro sobre a situação de
perigo, também promove a exclusão da ilicitude, conforme previsão do Código
Penal.

Justificativa:
Item

A

Gabarito:

C

O enunciado está errado. O Código Penal adota a teoria unitária, que somente prevê o
estado de necessidade justificante.
Para a teoria unitária, adotada pelo nosso Código Penal, todo estado de
necessidade é justificante, ou seja, tem a finalidade de eliminar a ilicitude do
fato típico praticado pelo agente. (...) Para essa teoria, não importa se o bem
protegido pelo agente é de valor superior ou igual àquele que está sofrendo a
ofensa, uma vez que em ambas as situações o fato será tratado sob a ótica
das causas excludentes da ilicitude.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 13ª ed. Rio de Janeiro: Impetus,
2011, pg. 316.)

Item

B

O enunciado está errado. Não há previsão do consentimento do ofendido no Código
Penal como excludente da antijuridicidade.
Há de se ressaltar que o consentimento do ofendido, seja como causa que
afaste a tipicidade, seja como excludente da ilicitude, não encontra amparo
expresso em nosso Direito Penal objetivo, sendo considerado, portanto, causa
supralegal.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 13ª ed. Rio de Janeiro: Impetus,
2011, pg. 367.)

Item

C

O enunciado está correto.
Há possibilidade, ainda, de o agente não só defender-se a si mesmo, como
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também de intervir na defesa de terceira pessoa, mesmo que esta última não
lhe seja próxima, como nos casos de amizade e parentesco. Fala-se, assim, em
legítima defesa própria e legítima defesa de terceiros. (...) Deve ser ressaltado
ainda, não caber a defesa de terceiros quando o bem for considerado
disponível.

Item

D

O enunciado está errado. O estado de necessidade putativo exclui a culpabilidade,
não a ilicitude, ou afasta a tipicidade dolosa. Está previsto no artigo 20, § 1º, do
Código Penal.
§ 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas
circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação
legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é
punível como crime culposo.

Questão

02

Acerca dos crimes contra a ordem tributária e dos crimes de lavagem ou ocultação
de bens, direitos e valores assinale a alternativa correta.
a) Ainda que a falsidade ocorra apenas com a finalidade de pagar tributo a menor,
não há a absorção do crime de falsidade ideológica pelo crime contra a ordem
tributária.
b) Os crimes previstos no artigo 1º da Lei nº 8.137 são materiais e, portanto, não
se tipificam antes do lançamento definitivo do tributo.
c) Devido à natureza acessória dos crimes de lavagem ou ocultação de bens,
direitos e valores, a forma tentada não é punida, restando excepcionada a regra
geral prevista no Código Penal.
d) Em relação às três gerações de leis que tratam do tema lavagem de dinheiro,
pode-se dizer que a lei brasileira é de terceira geração.

Justificativa:
Item

A

Gabarito:

B

O enunciado está errado. Nesses casos há a absorção.
LICENCIAMENTO. VEÍCULO. ESTADO DIVERSO.
A Turma reiterou o entendimento de que o licenciamento de veículo em
Estado que possua alíquota do imposto de propriedade de veículo automotor
(IPVA) menor que a alíquota do Estado onde reside o proprietário do veículo
não configura crime de falsidade ideológica, em razão da indicação de
endereço falso, mas, sim, supressão ou redução de tributo. A finalidade da
falsidade ideológica é pagar tributo a menor, uma vez que ela é o crime meio
para a consecução do delito fim de sonegação fiscal. Precedentes citados: CC
96.939-PR, DJe 5/3/2009; HC 70.930-SP, DJe 17/11/2008, e HC 94.452-SP, DJe
8/9/2008. HC 146.404-SP, Rel. Min. Nilson Naves, julgado em 19/11/2009
Informativo 416 do STJ
HC. SONEGAÇÃO FISCAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
Trata-se de habeas corpus em que se objetiva o trancamento da ação penal
sob a alegação de que o crime de falsidade ideológica constituiu meio para a
sonegação de tributo e deveria ser por ele absorvido e, como ainda não há
sequer processo administrativo tendente a apurar tal ilícito, não haveria
também crime algum a ser apurado. De acordo com os autos, o crime de
falsidade ideológica praticado pelas ora pacientes teve como única finalidade
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o pagamento a menor de tributo municipal. Declararam que a empresa era
sediada em município diverso do verdadeiro porque pretendiam, com isso,
pagar porcentagem menor de ISS, ou seja, praticaram a conduta da falsidade
ideológica com o escopo de sonegar tributos. Se houvesse sido apurado o
delito fiscal, esse absorveria a falsidade. Com isso, não se pode, nesse caso,
querer transformar a falsidade em delito autônomo simplesmente porque não
foi apurado o crime tributário. Ressalte-se que prosseguir com a ação penal
pelo crime meio, sem antes apurar a existência do delito fim, pode levar a
resultados absurdos, isso porque, em relação ao crime tributário, existe a
possibilidade de adimplemento da quantia devida e consequente extinção da
punibilidade. Na hipótese, a alteração do endereço deu-se com a finalidade
exclusiva de reduzir pagamento de tributo, constituindo-se, portanto, em
crime meio. Isso posto, a Turma entendeu que o delito de falsidade não é
autônomo, logo não pode, sozinho, ensejar uma possível condenação, razão
pela qual não há justa causa para a ação penal. Assim, concedeu a ordem de
habeas corpus. Precedentes citados do STF: HC 81.611-DF, DJ 13/5/2005; do
STJ: HC 57.739-SP, DJ 5/11/2007; HC 75.599-SP, DJ 8/10/2007, e HC 4.547-RJ,
DJ 7/4/1997. HC 94.452-SP, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora convocada
do TJ-MG), julgado em 12/8/2008.
Informativo 363 do STJ

Item

B

O enunciado está correto.
STF – Súmula vinculante nº 29: “Não se tipifica crime material contra a ordem
tributária, previsto no artigo 1º , inciso I, da Lei nº 8.137/90, antes do
lançamento definitivo do tributo”.

Segundo orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC
81.611/DF), a decisão definitiva do processo administrativo-fiscal
constitui condição objetiva de punibilidade, consistindo elemento
fundamental à exigibilidade da obrigação tributária, tendo em vista que
os crimes previstos no artigo 1º da Lei nº 8.137/90 são materiais ou de
resultado. (HC 77423/RJ. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. DJe
22/09/2008)
Item

C

O enunciado está errado. Ao contrário, há previsão expressa na Lei nº 9.613/98, de
forma desnecessária, aliás.
Art. 1º. § 3º. A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14
do Código Penal.

Item

D

O enunciado está errado. A lei brasileira é de segunda geração.
Existem três gerações das leis que tratam da lavagem de dinheiro. As leis de
primeira geração são aquelas que trazem apenas o delito de tráfico de drogas
com crime antecedente. As leis de segunda geração estabelecem um rol dos
denominados crimes antecedentes, dos quais se pode lavar dinheiro. Por fim,
as denominadas leis de terceira geração são aquelas que admitem qualquer
delito como crime antecedente. De acordo com o artigo 1º da Lei nº 9.613/98,
conclui-se que a lei brasileira é de segunda geração.
(HABIB, Gabriel. Leis Penais Especiais. Tomo I. 2ª ed. Salvador: Jus Podivm,
2010, pg. 167)

Questão

03

Sobre o dolo e a culpa assinale a alternativa certa.
a) Se o agente efetua disparos de arma de fogo contra a vítima, querendo feri-a ou
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matá-la, estamos diante de um caso de dolo indireto eventual objetivo.
b) O dolus malus é próprio da teoria finalista e nele há presente um elemento de
natureza normativa.
c) A culpa imprópria ou por assimilação ocorre nos casos de erro de proibição,
quando o agente pensa que sua conduta não é contrária ao ordenamento
jurídico.
d) O resultado previsto é um elemento existente tanto na culpa consciente quanto
no dolo eventual.
Justificativa:
Item

A

Item

B

Item

C

Gabarito:

D

O enunciado está errado. Trata-se do dolo indireto alternativo objetivo.
Quando a alternatividade do dolo disser respeito ao resultado, fala-se em
alternatividade objetiva; quando a alternatividade se referir à pessoa contra
qual o agente dirige sua conduta, a alternatividade é objetiva. (...) Como
exemplo de dolo indireto alternativo, tomando por base o resultado, podemos
citar aquele em que o agente efetua disparos contra a vítima, querendo feri-la
ou mata-la.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 13ª ed. Rio de Janeiro: Impetus,
2011, pg. 189.)

O enunciado está errado. O dolus malus só tem cabimento dentro da teoria causalista.
Para os adeptos da teoria causal, mais especificamente para os causalistas
que adotam a chamada teoria neoclássica ou psicológico-normativa, a
culpabilidade é integrada pelos seguintes elementos: imputabilidade,
dolo/culpa e exigibilidade de conduta diversa. No dolo haveria um elemento
de natureza normativa, qual seja, a consciência sobre a ilicitude do fato.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 13ª ed. Rio de Janeiro: Impetus,
2011, pg. 192.)

O enunciado está errado. A culpa imprópria se dá nas situações de erro de tipo
permissivo ou descriminantes putativas.
Fala-se em culpa imprópria nas hipóteses das chamadas descriminantes
putativas em que o agente, em virtude de erro evitável pelas circunstâncias,
dá causa dolosamente a um resultado, mas responde como se tivesse
praticado um delito culposo. (...) Nesta segunda parte do § 1º do art. 20 do
Código Penal é que reside a culpa imprópria.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 13ª ed. Rio de Janeiro: Impetus,
2011, pg. 209.)

Item

D

O enunciado está correto.
Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita
sinceramente na sua não ocorrência; o resultado previsto não é querido ou
mesmo assumido pelo agente. Já no dolo eventual, embora o agente não
queira diretamente o resultado, assume o risco de vir a produzi-lo. Na culpa
consciente, o agente, sinceramente, acredita que pode evitar o resultado; no
dolo eventual, o agente não quer diretamente produzir o resultado, mas, se
este vier a acontecer, pouco importa.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 13ª ed. Rio de Janeiro: Impetus,
2011, pg. 205.)

DIREITOS HUMANOS
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Questão

04

Acerca da Carta Democrática Interamericana de 2001, marque a alternativa correta.
a) A Carta Democrática Interamericana de 2001 estabelece o fortalecimento dos
partidos políticos como prioritário para a democracia, mas não chega a abordar
a problemática das campanhas eleitorais.
b) Uma alteração constitucional que afete de forma grave a ordem democrática de
um país somente pode ser analisada pelo Conselho Permanente mediante
solicitação do Secretário-Geral, resguardando assim a soberania do Estado
membro.
c) O sufrágio universal e secreto é um elemento essencial da democracia,
enquanto a separação dos poderes é elemento acidental, que reforça o
conteúdo democrático.
d) É possível concluir que a Carta Democrática Interamericana de 2001 adota o
entendimento que vê interdependência entre a democracia e a esfera
econômica.

Justificativa:
Item

A

Item

B

Gabarito:

D

O enunciado está errado. As campanhas eleitoras são tratadas no diploma.
Artigo 5
O fortalecimento dos partidos e de outras organizações políticas é prioritário
para a democracia. Dispensar-se-á atenção especial à problemática derivada
dos altos custos das campanhas eleitorais e ao estabelecimento de um regime
equilibrado e transparente de financiamento de suas atividades.

O enunciado está errado. Qualquer Estado membro pode apresentar a solicitação.
Artigo 20
Caso num Estado membro ocorra uma alteração da ordem constitucional que
afete gravemente sua ordem democrática, qualquer Estado membro ou o
Secretário-Geral poderá solicitar a convocação imediata do Conselho
Permanente para realizar uma avaliação coletiva da situação e adotar as
decisões que julgar convenientes.
O Conselho Permanente, segundo a situação, poderá determinar a realização
das gestões diplomáticas necessárias, incluindo os bons ofícios, para promover
a normalização da institucionalidade democrática.

Item

C

Item

D

O enunciado está errado. A separação dos poderes também é elemento essencial.
Artigo 3
São elementos essenciais da democracia representativa, entre outros, o
respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, o acesso ao
poder e seu exercício com sujeição ao Estado de Direito, a celebração de
eleições periódicas, livres, justas e baseadas no sufrágio universal e secreto
como expressão da soberania do povo, o regime pluralista de partidos e
organizações políticas, e a separação e independência dos poderes públicos.

O enunciado está correto.
Artigo 11
A democracia e o desenvolvimento econômico e social são
interdependentes e reforçam-se mutuamente.
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Artigo 12
A pobreza, o analfabetismo e os baixos níveis de desenvolvimento
humano são fatores que incidem negativamente na consolidação da
democracia. Os Estados membros da OEA se comprometem a adotar e
executar todas as ações necessárias para a criação de emprego
produtivo, a redução da pobreza e a erradicação da pobreza extrema,
levando em conta as diferentes realidades e condições econômicas dos
países do Hemisfério. Este compromisso comum frente aos problemas
do desenvolvimento e da pobreza também ressalta a importância de
manter os equilíbrios macroeconômicos e o imperativo de fortalecer a
coesão social e a democracia.
Artigo 13
A promoção e observância dos direitos econômicos, sociais e culturais
são inerentes ao desenvolvimento integral, ao crescimento econômico
com equidade e à consolidação da democracia dos Estados do
Hemisfério.

Questão

05

Assinale a alternativa errada acerca das 100 regras de Brasília sobre acesso à justiça.
a) A pobreza é uma das causas de vulnerabilidade, mas deve ser determinada de
acordo com o nível de desenvolvimento econômico e social de cada país.
b) Meios alternativos de resolução de conflitos devem ser evitados, na medida em
que não permitem o livre acesso das pessoas em situação de vulnerabilidade à
prestação jurisdicional.
c) Ficou estabelecida uma Comissão de Acompanhamento, incumbida de produzir
relatórios sobre a aplicação das regras.
d) A oralidade é uma das medidas processuais que devem ser promovidas para
garantir uma maior celeridade no trâmite processual.

Justificativa:
Item

A

Item

Gabarito:

B

O enunciado está correto.
Secção 2ª.- Beneficiários das Regras
1.- Conceito das pessoas em situação de vulnerabilidade
(3) Consideram-se em condição de vulnerabilidade aquelas pessoas que, por
razão da sua idade, género, estado físico ou mental, ou por circunstâncias
sociais, económicas, étnicas e/ou culturais, encontram especiais dificuldades
em exercitar com plenitude perante o sistema de justiça os direitos
reconhecidos pelo ordenamento jurídico.
(4) Poderão constituir causas de vulnerabilidade, entre outras, as seguintes: a
idade, a incapacidade, a pertença a comunidades indígenas ou a minorias,
avitimização, a migração e o deslocamento interno, a pobreza, o género e a
privação de liberdade.
A concreta determinação das pessoas em condição de vulnerabilidade em
cada país dependerá das suas características específicas, ou inclusive do
seu nível de desenvolvimento social e económico.

O enunciado está errado.
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(43) Impulsionar-se-ão as formas alternativas de resolução de conflitos
naqueles casos em que seja apropriado, tanto antes do início do processo
como durante a tramitação do mesmo. A mediação, a conciliação, a
arbitragem e outros meios que não impliquem a resolução do conflito por um
tribunal, podem contribuir para melhorar as condições de acesso à justiça de
determinados grupos de pessoas em condição de vulnerabilidade, assim como
para descongestionar o funcionamento dos serviços formais de justiça.

B

Item

C

Item

D

http://www.ebeji.com.br

O enunciado está correto.
(100) Constituir-se-á uma Comissão de Acompanhamento com as
seguintes
finalidades:
• Elevar a cada Plenário da Conferência um relatório sobre a aplicação
das presentes Regras.
O enunciado está correto.
(35) Oralidade
Promover-se-á a oralidade para melhorar as condições de celebração das
actuações judiciais contempladas no Capítulo III das presentes Regras, e
favorecer uma maior agilidade na tramitação do processo, diminuindo os
efeitos do atraso da resolução judicial sobre a situação das pessoas em
condição de vulnerabilidade.

Questão

06

Nos termos da Convenção de Belém do Pará de 2004 é correto afirmar.
a) Costumes sociais e culturais baseados em conceitos de inferioridade ou
subordinação podem ser adotados no processo educacional local se de acordo
os fortes traços culturais da região e devidamente regulamentados.
b) O assédio sexual fora do ambiente familiar, no ambiente de trabalho, por
exemplo, não foi amparado pela Convenção, tendo em vista que esta procurou
estabelecer mecanismos de combate às formas mais graves de violência contra
a mulher.
c) Também são consideradas pela Convenção como sujeitadas à violência a
gestante, a deficiente, dentre outros casos.
d) O objetivo da Convenção foi tratar da violência nas relações privadas, motivo
pelo qual deixou a relação com o poder público para ser objeto de outro
instrumento.

Justificativa:
Item

A

Gabarito:

C

O enunciado está errado. A discriminação é amplamente condenada pela Convenção.
Artigo 6
O direito de toda mulher a ser livre de violência abrange, entre outros:
a. o direito da mulher a ser livre de todas as formas de discriminação; e
b. o direito da mulher a ser valorizada e educada livre de padrões
estereotipados de comportamento e costumes sociais e culturais baseados em
conceitos de inferioridade ou subordinação.
Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br
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B

Item

C

Item

D
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O enunciado está errado.
Artigo 2
Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e
psicológica:
a.ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação
interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua
residência, incluindo-se, entre outras formas, o estupro, maus-tratos e abuso
sexual;
b. ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, incluindo, entre
outras formas, o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres,
prostituição forçada, seqüestro e assédio sexual no local de trabalho, bem
como em instituições educacionais, serviços de saúde ou qualquer outro local;
e

O enunciado está correto.
Artigo 10
A fim de proteger o direito de toda mulher a uma vida livre de violência, os
Estados Partes deverão incluir nos relatórios nacionais à Comissão
Interamericana de Mulheres informações sobre as medidas adotadas para
prevenir e erradicar a violência contra a mulher, para prestar assistência à
mulher afetada pela violência, bem como sobre as dificuldades que
observarem na aplicação das mesmas e os fatores que contribuam para a
violência contra a mulher.

O enunciado está errado.
Artigo 2
Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e
psicológica:
(...)
c. perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra.
Artigo 3
Toda mulher tem direito a ser livre de violência, tanto na esfera pública como
na esfera privada.

DIREITO ECONÔMICO
Questão

07

Acerca dos atos de concentração na Lei Antitruste brasileira assinale a alternativa
correta.
a) O contrato associativa celebrado entre duas ou mais empresas destinado à
licitações promovidas pela administração pública não é considerado ato de
concentração para os fins da lei.
b) O CADE pode autorizar o ato de concentração antes da decisão final, situação
em que o ato ficará submetido a condição resolutiva.
c) O fato de uma das empresas envolvidas na operação ter registrado faturamento
no último ano superior R$ 400.000.000,00 consubstancia causa suficiente para
que o ato se configure como de concentração econômica.
d) O desenvolvimento tecnológico está entre as causas que por si só podem levar à
autorização do ato de concentração.
Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br
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Justificativa:
Item

A

Gabarito:

A

O enunciado está correto.
Art. 90. Para os efeitos do art. 88 desta Lei, realiza-se um ato de concentração
quando:
(...)
IV - 2 (duas) ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio ou
joint venture.
Parágrafo único. Não serão considerados atos de concentração, para os
efeitos do disposto no art. 88 desta Lei, os descritos no inciso IV do caput,
quando destinados às licitações promovidas pela administração pública direta
e indireta e aos contratos delas decorrentes.

Item

B

O enunciado está errado. O controle é prévio e até a decisão final devem ser
preservadas as condições de concorrência.
Art. 88.
§ 2o O controle dos atos de concentração de que trata o caput deste artigo
será prévio e realizado em, no máximo, 240 (duzentos e quarenta) dias, a
contar do protocolo de petição ou de sua emenda.
§ 3o Os atos que se subsumirem ao disposto no caput deste artigo não podem
ser consumados antes de apreciados, nos termos deste artigo e do
procedimento previsto no Capítulo II do Título VI desta Lei, sob pena de
nulidade, sendo ainda imposta multa pecuniária, de valor não inferior a R$
60.000,00 (sessenta mil reais) nem superior a R$ 60.000.000,00 (sessenta
milhões de reais), a ser aplicada nos termos da regulamentação, sem prejuízo
da abertura de processo administrativo, nos termos do art. 69 desta Lei.
§ 4o Até a decisão final sobre a operação, deverão ser preservadas as
condições de concorrência entre as empresas envolvidas, sob pena de
aplicação das sanções previstas no § 3o deste artigo.

Item

C

O enunciado está errado. A Lei prevê dois requisitos cumulativos.
Art. 88. Serão submetidos ao Cade pelas partes envolvidas na operação os
atos de concentração econômica em que, cumulativamente:
I - pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no
último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País,
no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhões de reais); e
II - pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no
último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País,
no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 30.000.000,00
(trinta milhões de reais

Item

O enunciado está errado. A Lei impõe ao menos dois objetivos como requisitos
necessários: algum daqueles previstos no inciso I e o exposto no inciso II.
Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br
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§ 6o Os atos a que se refere o § 5o deste artigo poderão ser autorizados, desde
que sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os
seguintes objetivos:
I - cumulada ou alternativamente:
a) aumentar a produtividade ou a competitividade;
b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou
c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; e
II - sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios
decorrentes.

D

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Questão

08

Em relação aos recursos, assinale a alternativa correta.
a) Se a Fazenda Pública não recorreu da sentença de primeiro grau fica impedida
de recorrer do arresto proferido pelo tribunal, não podendo fazer uso dos
recursos extraordinários.
b) Para que o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos
embargos de declaração seja admitido é preciso que ele seja posteriormente
ratificado.
c) A reclamação prevista na Resolução STJ 12/09 é cabível em face de decisões de
turma recursal de juizados especiais estaduais, sejam monocráticas ou
acórdãos.
d) Não compete ao STJ, por meio de recurso especial, apreciar se decreto
extrapolou limites da lei que pretende regulamentar, pois o tema está no
âmbito da constitucionalidade e não da legalidade.

Justificativa:
Item

I

Item

II
Item

III

Gabarito:

B

O enunciado está errado.
FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO.
A Corte Especial reiterou seu entendimento de que a ausência de recurso da
Fazenda Pública contra sentença de primeiro grau não impede que ela recorra
do aresto proferido pelo tribunal de origem em razão da remessa necessária
(art. 415 do CPC). O comportamento omissivo da Fazenda Pública, ao não
apelar, não configura a preclusão lógica em relação aos recursos dirigidos às
instâncias extraordinárias. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.096.292-RJ,
DJe 25/10/2010, e REsp 905.771-CE, DJe 19/8/2010. EREsp 853.618-SP, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, julgados em 18/5/2011.
Informativo 473 do STJ

O enunciado está correto.
Súmula 418 do STJ: “É inadmissível o recurso especial interposto antes da
publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior
ratificação”.

O enunciado está errado. Não é cabível em face de decisões monocráticas.
RCL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
A reclamação lastreada na Resolução n. 12/2009-STJ insurgia-se contra
decisões monocráticas de juiz da turma recursal do juizado especial
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estadual. Assim, mostra-se incabível o recurso, pois essa reclamação
destina-se a dirimir divergência entre acórdão da turma recursal
estadual e a jurisprudência do STJ. Precedente citado do STF: EDcl no RE
571.572-BA, DJe 14/9/2009. AgRg na Rcl 5.598-TO, Rel. Min. Nancy
Andrighi, julgado em 25/5/2011.
Informativo 474 do STJ

Item

IV

O enunciado está errado.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL DA TESE DE
EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR.
Compete ao STJ, em recurso especial, apreciar questão relativa a decreto que,
a pretexto de regulamentar determinada lei, supostamente extrapola o
âmbito de incidência da norma. Conforme já decidido pelo STF, o tema se situa
no plano da legalidade, não da constitucionalidade. Precedente citado do STF:
ADI 2.387-0/DF, DJ 5/12/2003. REsp 1.151.739-CE, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 14/11/2012.

Informativo 509 do STJ

DIREITO CONSTITUCIONAL
Questão

09

A respeito dos métodos e princípios da interpretação constitucional, assinale a
alternativa incorreta:
a) Para os adeptos do método hermenêutico-clássico, a despeito da posição que
ocupa na estrutura do ordenamento jurídico, a Constituição essencialmente é
uma lei e, por isso, há de ser interpretada segundo as regras tradicionais de
hermenêutica.
b) O método hermenêutico-clássico baseia-se na ideia de que toda norma possui
um sentido em si.
c) Embora o método tópico-problemático parta da ideia de que a interpretação
jurídica é uma tarefa essencialmente prática, repudia a abertura textual e
material dos enunciados constitucionais.
d) O ponto de partida do método hermenêutico-concretizador é a constatação de
que a leitura de qualquer texto normativo, inclusive do texto constitucional,
começa pela pré-compreensão do intérprete/aplicador, a quem compete
concretizar a norma a partir de uma dada situação histórica.

Justificativa:
Item

A

Gabarito:

C

Item “A” está correto. Sobre o método jurídico, eis a lição da doutrina, que deixa
evidente a adoção das regras tradicionais de hermenêutica na interpretação
constitucional no chamado método jurídico ou hermenêutico-clássico:
“5.4.1.1. Método jurídico ou hermenêutico- clássico
Para os adeptos desse método, a despeito da posição que ocupa na estrutura
do ordenamento jurídico, a que se serve de fundamento e fator de integração,
a Constituição essencialmente é uma lei e, por isso, há de ser interpretada
segundo as regras tradicionais de hermenêutica, articulando-se e
complementando-se, para revelar o seu sentido, os mesmos elementosgenérico, filológico, lógico, histórico e teleológico - que são levados em conta
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na interpretação das leis, em geral.
(...)
Por tudo isso, para os críticos da autonomia da interpretação constitucional,
se alguma particularidade existe na Constituição – o que admitem em linha de
princípio -, essa singularidade será quando muito apenas um fator adicional, a
ser considerado na exegese do texto e na construção do sistema, jamais um
motivo para que, no manejo das normas constitucionais, se afastem os
métodos clássicos de interpretação.
Trata-se de uma concepção hermenêutica baseada na idéia de verdade como
conformidade ou, se quisermos, na crença metafísico-jurídica de que toda
norma possui um sentido em si, seja aquele que o legislador pretendeu
atribuir-lhe (mens legislatoris), seja o que, afinal e à sua revelia, acabou
emergindo do texto (mens legis). Por isso, a tarefa do intérprete, enquanto
aplicador do direito, resumir-se-ia em descobrir o verdadeiro significado das
normas e guiar-se por ele na sua aplicação.” (Mendes, Gilmar Ferreira; Coelho,
Inocêncio Martires; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. Editora Saraiva, pp. 93-94).

Item

B
Item

C

Item “B” está correto, nos termos da doutrina acima, razão pela qual a tarefa do
intérprete, no método jurídico, é descobrir o verdadeiro significado das normas.
Item “C” está incorreto. Ao contrário do exposto na assertiva, o método tópicoproblemático parte da abertura textual e material da Constituição, conforme se
observa da doutrina:
“5.4.1.2. Método tópico-problemático
(...)
Noutro dizer, sendo a intepretação jurídica uma tarefa essencialmente prática
– nesse domínio, compreender sempre foi, também, aplicar -, e tendo as
normas constitucionais estrutura aberta, fragmentária e indeterminada,
decorre daí que a sua efetivação exige, necessariamente, o protagonismo dos
intérpretes-aplicadores, transformando a leitura constitucional num processo
aberto de argumentação, do qual participam, igualmente legitimados, todos
os operadores da Constituição.
Em suma, graças à abertura textual e material dos seus enunciados e ao
pluralismo axiológico, que lhe são congênitos, a Constituição – enquanto
objeto hermenêutico – mostra-se muito mais problemática
do que
sistemática, o que aponta para a necessidade de interpretá-la dialogicamente
e aceitar, como igualmente válidos e até serem vencidos pelo melhor
argumento – todos os topoi ou fórmulas de busca que, racionalmente, forem
trazidos a confronto pela comunidade hermenêutica.” (Mendes, Gilmar
Ferreira; Coelho, Inocêncio Martires; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
Direito Constitucional. Editora Saraiva, pp. 94-95).

Item

D

Item “D” está correto. Eis a doutrina:
“5.4.1.3. Método hermenêutico-concretizador
O ponto de partida dos que recomendam essa postura hermenêutica, de resto
pouco diferente do método tópico-problemático, é a constatação de que a
leitura de qualquer texto normativo, inclusive do texto constitucional, começa
pela pré-compreensão do intérprete/aplicador, a quem compete concretizar a
norma a partir de uma dada situação histórica, que outra coisa não é senão o
ambiente em que o problema é posto a seu exame, para que ele o resolva à
luz da Constituição e não segundo critérios pessoais de justiça.” (Mendes,
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Gilmar Ferreira; Coelho, Inocêncio Martires; Branco, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de Direito Constitucional. Editora Saraiva, p 96).

Questão

10

A respeito da evolução do controle de Constitucionalidade no direito brasileiro,
analise os itens a seguir:
I
Dentre as importantes alterações introduzidas pela Constituição Federal de
1934 figura a ‘declaração de inconstitucionalidade para evitar a intervenção
federal’, isto é, a representação interventiva.
II A Carta de 1937 traduziu um inequívoco retrocesso no sistema de controle de
constitucionalidade.
III A Constituição de 1988 criou o mandado de injunção.
IV A Constituição de 1967 trouxe grandes inovações ao sistema de controle de
constitucionalidade.
Está(ão) correto(s) apenas:
a) todos os itens estão corretos.
b) I e III.
c) II.
d) I, II e III.

Justificativa:
Item

I

Item

II

Item

Gabarito:

D

Item “I” está correto. Eis os ensinamentos da doutrina:
“4. A CONSTITUIÇÃO DE 1934 E O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
Talvez a mais fecunda e inovadora alteração introduzida pelo Texto Magno de
1934 se refira à ‘declaração de inconstitucionalidade para evitar a intervenção
federal’, tal como a denominou Bandeira de Mello, isto é, a representação
interventiva, confiada ao Procurador-Geral da República, nas hipóteses de
ofensa aos princípios consagrados no art. 7º, I, a a h, da Constituição.”
(Mendes, Gilmar Ferreira; Coelho, Inocêncio Martires; Branco, Paulo Gustavo
Gonet. Curso de Direito Constitucional. Editora Saraiva, p 985).

Item “II” está correto. Eis a lição da doutrina acerca do tema:
“O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NA CONSTITUIÇÃO DE 1937
A Carta de 1937 traduz um inequívoco retrocesso no sistema de controle de
constitucionalidade. Embora não tenha introduzido qualquer modificação no
modelo difuso de controle (art. 101, III, b e c), preservando, inclusive, a
exigência de quórum especial para a declaração de inconstitucionalidade (art.
96), o constituinte rompeu com a tradição jurídica brasileira, consagrando,no
art. 96, parágrafo único, princípio segundo o qual, no caso de ser declarada a
inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presidente da República, seja
necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de interesse nacional
de alta monta, poderia o Chefe do Executivo submetê-la novamente ao
Parlamento. Confirmada a validade da lei por 2/3 de votos em cada uma das
Câmaras, tornava-se insubsistente a decisão do Tribunal.” (Mendes, Gilmar
Ferreira; Coelho, Inocêncio Martires; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
Direito Constitucional. Editora Saraiva, p 987).

Item “III” está correto. Eis a lição da doutrina:
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“O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
(...)
A Constituição de 1988 criou, ao lado do habeas data, que se destina à
garantia do direito de autodeterminação sobre informações (art. 5º, LXXII), o
mandado de injunção, remédio especial que pode ser utilizado contra a
omissão de órgão com poder normativo que impeça o exercício de direito
constitucionalmente assegurado (art. 5º, LXXI).” (Mendes, Gilmar Ferreira;
Coelho, Inocêncio Martires; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. Editora Saraiva, p 1001).

III

Item

IV

http://www.ebeji.com.br

Item “IV” está incorreto. Eis a lição da doutrina:
“O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NA CONSTITUIÇÃO DE 1967/1969
A Constituição de 1967 não trouxe grandes inovações ao sistema de controle
de constitucionalidade. Manteve-se incólume o controle difuso. A ação direta
de inconstitucionalidade subsistiu, tal como prevista na Constituição de 1946,
com a Emenda n. 16/65.” (Mendes, Gilmar Ferreira; Coelho, Inocêncio
Martires; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional.
Editora Saraiva, p 993).

Questão

11

A respeito da ordem social na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa
incorreta:
a) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas
poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
b) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da
lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse
para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros
na assistência à saúde no País, sendo inconstitucional lei que a preveja.
d) Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional,
as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de
agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à
União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido
piso salarial.

Justificativa:
Item

A

Gabarito:

C

Item “A” está correto, reproduzindo preceito contido no art. 199, caput e §1º, da
CF/88:
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.

Item

Item “B” está correto, cuidando-se de atribuição prevista no art. 200, inciso I, da
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CF/88:
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos
termos da lei:
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse
para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

Item “C” está incorreto, contrariando preceito contido no art. 199,§3º, da CF/88, que
autoriza que a lei autorize a participação:
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
(...)
§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

Item

D

Item “D” está correto, porquanto em consonância com a disposição contida no §5º,
do art. 198, da CF/88:
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional
nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das
atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias,
competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira
complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o
cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 63, de 2010) Regulamento

Questão

12

Analise os itens abaixo, considerando, inclusive, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:
I
Já reconheceu o Supremo Tribunal Federal não ofender o princípio da
proporcionalidade lei que isenta os ‘reconhecidamente pobres’ do pagamento
dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil de nascimento e de
óbito, bem como a primeira certidão respectiva.
II Não ofende a Constituição Federal de 1988 norma contida em Constituição
estadual que subordina a construção, no respectivo território, de instalações
industriais para produção de energia nuclear à autorização da Assembleia
Legislativa, ratificada por plebiscito.
III Usurpa competência da União lei estadual que disponha sobre a afixação de
tabela relativa a taxas de juros e de rendimentos de aplicações financeiras pelas
instituições bancárias e de crédito.
IV Não usurpa competência da União lei estadual que dispõe sobre o
beneficiamento de leite de cabra em condições artesanais.
Está(ão) correto(s) apenas:
a) II e IV.
b) II e III.
c) I, II, III e IV.
d) I, III e IV.

Justificativa:
Item

Gabarito:

D

Item “I” está correto. Eis julgado do Supremo Tribunal Federal em que a matéria
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restou analisada, tendo o Tribunal destacado que, embora seja análoga à atividade
empresarial, a atividade notarial se submete a regime de direito público:
• “Constitucional. Declaração de constitucionalidade. Atividade notarial.
Natureza. Lei 9.534/1997. Registros públicos. Atos relacionados ao exercício
da cidadania. Gratuidade. Princípio da proporcionalidade. Violação não
observada. Precedentes. Procedência da ação. A atividade desenvolvida pelos
titulares das serventias de notas e registros, embora seja análoga à atividade
empresarial, sujeita -se a um regime de direito público. Não ofende o princípio
da proporcionalidade lei que isenta os ‘reconhecidamente pobres’ do
pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil de
nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão respectiva.” (ADC 5, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 11-6-2007, Plenário, DJ de 5-102007.)

Item

II

Item “II” está incorreto. O Supremo Tribunal Federal entendeu, na ADI 329, que a
norma apontada ofende a competência exclusiva da União para legislar sobre
atividades nucleares de qualquer natureza:
• “Energia nuclear. Arguição de inconstitucionalidade de preceito de
Constituição estadual, que subordina a construção, no respectivo território, de
instalações industriais para produção de energia nuclear à autorização da
Assembleia Legislativa, ratificada por plebiscito. Alegação de ofensa à
competência privativa da União (CF, art. 21, XXIII). Mantida a competência
exclusiva da União para legislar sobre atividades nucleares de qualquer
natureza (CF, art. 22, XXVI), aplicáveis ao caso os precedentes da Corte
produzidos sob a égide da CF de 1967. Ao estabelecer a prévia aprovação da
Assembleia Legislativa estadual, ratificada por plebiscito, como requisito para
a implantação de instalações industriais para produção de energia nuclear no
Estado, invade a Constituição catarinense a competência legislativa privativa
da União.” (ADI 329, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 1º-4-2004,
Plenário, DJ de 28-5-2004.) No mesmo sentido: ADI 1.575, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, julgamento em 7-4-2010, Plenário, DJE de 11-6-2010.

Item

III

Item “III” está correto, porquanto norma de tal teor usurpa a competência privativa
da União para fixar normas gerais relativas às relações de consumo, conforme se
observa do seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:
• “Lei 3.706/2006 do Distrito Federal, que dispõe sobre ‘a afixação de tabela
relativa a taxas de juros e de rendimentos de aplicações financeiras pelas
instituições bancárias e de crédito’. Usurpação da competência privativa da
União para fixar normas gerais relativas às relações de consumo (CF, art. 24,
V, §1º).” (ADI 3.668, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 17-9-2007,
Plenário, DJ de 19-12-2007.)

Item

IV

Item “IV” está correto, nos termos do seguinte precedente do Supremo Tribunal
Federal:
• “A competência dos Estados para legislar sobre a proteção e defesa da
saúde é concorrente à União e, nesse âmbito, a União deve limitar -se a editar
normas gerais, conforme o art. 24, XII, § 1º e § 2º, da CF. Não usurpa
competência da União lei estadual que dispõe sobre o beneficiamento de leite
de cabra em condições artesanais.” (ADI 1.278, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgamento em 16-5-2007, Plenário, DJ de 1º-6-2007.)

Questão
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A respeito do processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da
ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal,
assinale a alternativa incorreta, considerando, inclusive, a jurisprudência pátria:
a) Embora inexista vedação legal expressa, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal acabou se consolidando no sentido de não se admitir intervenção de
terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade, dada a natureza
objetiva deste.
b) Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida
por decisão da maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal,
após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato
normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.
c) O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros,
poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de
constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os
Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da
lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.
Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em
seção especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no
prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo
de cento e oitenta dias, sob pena de perda de sua eficácia.
d) A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do
ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos oito
Ministros.

Justificativa:
Item

A
Item

B

Gabarito:

A

Item “A” está incorreto. A vedação à intervenção de terceiros no processo de ação
direta de inconstitucionalidade tem previsão expressa no art. 7º, da Lei n.º 9.868/99:
Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de
inconstitucionalidade.

Item “B” está correto, estando de acordo com o preceito contido no art. 10, da Lei n.º
9.868/99:
Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será
concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal,
observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades
dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciarse no prazo de cinco dias.

Item

C

Item “C” está correto. A medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade
tem previsão no art. 21, da Lei n.º 9.868/99:
Art. 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus
membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de
constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os
Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação
da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.
Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal
fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva
da decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento
da ação no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda de sua eficácia.
Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br
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Item “D” está correto, porquanto em consonância com o art. 22, da Lei n. 9.868/99:
Art. 22. A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei
ou do ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos
oito Ministros.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
Questão

14

A respeito do Direito Processual Penal, assinale a alternativa incorreta:
a) A definição da competência para julgamento do crime, com base na tipificação
provisória conferida ao fato pela autoridade policial, não enseja supressão das
atribuições funcionais do Parquet. Fica resguardada a competência do
Ministério Público de dar ao fato a capitulação que achar de direito quando
ofertar a denúncia.
b) Se a denúncia contemplar crimes diversos do relatado pela autoridade policial,
capazes de modificar a competência para o julgamento do processo, poderá o
Ministério Público requerer sejam os autos remetidos ao juízo competente. A
competência fixada com base na tipificação realizada pela autoridade policial
não ofende o art. 129, I, da CF.
c) Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso
contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.
d) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não resta
preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença
penal condenatória.

Justificativa:
Item

A

Gabarito:

D

Item “A” está correto, reproduzindo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal no seguinte precedente:
"A definição da competência para julgamento do crime, com base na
tipificação provisória conferida ao fato pela autoridade policial, não enseja
supressão das atribuições funcionais do Parquet. Fica resguardada a
competência do Ministério Público de dar ao fato a capitulação que achar de
direito quando ofertar a denúncia. Se a denúncia contemplar crimes diversos
do relatado pela autoridade policial, capazes de modificar a competência para
o julgamento do processo, poderá o Ministério Público requerer sejam os
autos remetidos ao juízo competente. A competência fixada com base na
tipificação realizada pela autoridade policial não ofende o art. 129, I, da CF."
(RE 497.170, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 13-5-2008,
Primeira Turma, DJE de 6-6-2008.)

Item

B
Item

C

Item “B” está correto, reproduzindo, igualmente, trecho do julgado acima ementado.
Item “C” está correto, porquanto em consonância com a Súmula n.º 709, do Supremo
Tribunal Federal:
"Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso
contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela."
(Súmula 709.)
Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br
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Item “D” está incorreto, contrariando entendimento do Supremo Tribunal Federal,
que reputa haver preclusão da alegação de inépcia da denúncia quando suscitada
após a sentença penal condenatória:
Habeas corpus. 2. Roubo qualificado pelo emprego de arma e pelo concurso de
agentes (crime continuado). Condenação. 3. Alegação de nulidade do processo
por inépcia da denúncia, em sede de apelação. 4. Jurisprudência do STF no
sentido de que resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando
suscitada após a sentença penal condenatória. 5. Da leitura da inicial
acusatória, verifica-se a descrição suficiente de crimes, com indícios de autoria
e materialidade suficientes para a deflagração da persecução penal. 6. Ordem
denegada. (HC 112206, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 16/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 08-11-2012
PUBLIC 09-11-2012)

Questão

15

A respeito da execução penal, julgue os itens abaixo:
I
O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança,
oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.
II Incumbe ao Ministério Público fiscalizar a regularidade formal das guias de
recolhimento e de internamento.
III O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando
autorizar a saída temporária no regime semiaberto. O condenado será instruído
acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos
seus deveres, cuja violação comprovada poderá acarretar, a critério do juiz da
execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, a revogação da autorização
de saída temporária.
IV A monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária
ou inadequada.
a) todos os itens estão corretos.
b) todos os itens estão incorretos.
c) I e IV estão incorretos.
d) I, II e III estão corretos.

Justificativa:
Item

I
Item

II
Item

III

Gabarito:

A

Item “I” está correto, porquanto em consonância com o art. 67, da LEP:
Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de
segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.

Item “II” está correto, nos termos do art. 68, inciso I, da LEP:
Art. 68. Incumbe, ainda, ao Ministério Público:
I - fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de
internamento;

Item “III” está correto. A monitoração eletrônica está prevista no art. 146-B, da LEP
estando o item em consonância com a disposição c/c com o art. 146-C, caput e
parágrafo único, da mesma Lei:
Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração
Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br

19

GEMAF GEMPF Objetiva

http://www.ebeji.com.br
eletrônica quando: (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
I - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; (Incluído pela Lei nº
12.258, de 2010)
III - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
IV - determinar a prisão domiciliar; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
V - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
Parágrafo único. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar
com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: (Incluído pela Lei nº
12.258, de 2010)
I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica,
responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; (Incluído pela Lei nº
12.258, de 2010)
II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer
forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o
faça; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
III - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo
poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e
a defesa: (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
I - a regressão do regime; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
II - a revogação da autorização de saída temporária; (Incluído pela Lei nº
12.258, de 2010)
III - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
IV - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
V - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
VI - a revogação da prisão domiciliar; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução
decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste
parágrafo. (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

Item

IV

Item “IV” está correto, nos termos do art. 146-D, I, da LEP:
Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: (Incluído pela Lei
nº 12.258, de 2010)
I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; (Incluído pela Lei nº 12.258,
de 2010)
II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante
a sua vigência ou cometer falta grave. (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão

16

Acerca das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, julgue os itens a
seguir:
I
O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos interessados,
livre acesso público a todas as informações pertinentes às Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público.
II É possível conferir a qualificação como OSCIP a pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, cujo objetivo social seja a promoção da assistência
social.
Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br
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III É vedado à organização adquirir bem imóvel com recursos provenientes da
celebração do Termo de Parceria.
IV Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de
recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata
ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público.
Está(ão) correto(s) apenas:
a) I, II e IV.
b) II e III.
c) I e II.
d) todos os itens estão corretos.
Justificativa:
Item

I
Item

II

Gabarito:

A

Item “I” está correto, porquanto em consonância com o art. 17, da Lei n.º 9.790/99:
Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos
interessados, livre acesso público a todas as informações pertinentes às
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.

Item “II” está correto. Os objetivos sociais aptos a justificar o reconhecimento de
entidade sem fins lucrativos como OSCIP estão descritos no art. 3º, da Lei n.º
9.790/99, dentre os quais o contido no item (inciso I):
Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o
princípio da universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das
Organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das
seguintes finalidades:
I - promoção da assistência social;

Item

III

Item “III” está incorreto. Nos termos do preceito contido no art. 15, da Lei n.º
9.790/99, havendo a aquisição descrita no item, o imóvel será gravado com cláusula
de inalienabilidade:
Art. 15. Caso a organização adquira bem imóvel com recursos provenientes da
celebração do Termo de Parceria, este será gravado com cláusula de
inalienabilidade.

Item

IV

Item “IV” está correto. O dever de cientificar ao Tribunal de Contas e ao MP tem
previsão expressa no art. 12, da Lei n.º 9.790/99, sob pena de responsabilidade
solidária do responsável:
Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de
recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata
ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de
responsabilidade solidária.

Questão

17

Acerca dos entendimentos do Tribunal de Contas da União em matéria de licitação e
contratos, assinale a alternativa incorreta:
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a) Até que seja editada lei dispondo sobre licitações e contratos das empresas
estatais e sociedades de economia mista, em atenção ao art. artigo 173, § 1º,
inciso III, da Constituição Federal, devem estas observar os preceitos da Lei nº
8.666/1993 e os princípios e regras da Administração Pública.
b) A restrição à competitividade, causada pela ausência de informações essenciais
no instrumento convocatório, é causa que enseja a nulidade da licitação.
c) Ainda que os serviços objeto da licitação possam sugerir, a priori, certa
complexidade, não há óbices para que sejam enquadrados como serviços
comuns, eis que pautados em especificações usuais de mercado e detentores de
padrões objetivamente definidos no edital.
d) Em licitação, é válido exigir cumulativamente garantia de proposta e capital
mínimo.
Justificativa:
Item

A

Gabarito:

D

Item “A” está correto. A inexistência de lei dispondo sobre a licitação e contratos das
empresas estatais não imuniza tais entidades dos preceitos da Lei n.º 8.666/93,
tampouco dos princípios da Administração Pública:
Até que seja editada lei dispondo sobre licitações e contratos das empresas
estatais e sociedades de economia mista, em atenção ao art. artigo 173, § 1º,
inciso III, da Constituição Federal, devem estas observar os preceitos da Lei nº
8.666/1993 e os princípios e regras da Administração Pública.
Acórdão 1732/2009 Plenário (Sumário)

Item

B

Item

C

Item

D

Item “B” está correto, nos termos do seguinte precedente do TCU:
A restrição à competitividade, causada pela ausência de informações
essenciais
no instrumento convocatório, é causa que enseja a nulidade da licitação.
Acórdão 1556/2007 Plenário (Sumário)

Item “C” está correto. Eis precedente do TCU em que o entendimento é adotado:
Ainda que os serviços objeto da licitação possam sugerir, a priori, certa
complexidade, não há óbices para que sejam enquadrados como serviços
comuns, eis que pautados em especificações usuais de mercado e detentores
de padrões objetivamente definidos no edital.
Acórdão 188/2010 Plenário (Sumário)

Item “D” está incorreto, porquanto, além de contrariar o entendimento do TCU,
afronta o art. 31, § 2º da Lei nº 8.666/1993.
Abstenha-se de exigir cumulativamente garantia de proposta e capital
mínimo,
prática vedada pelo art. 31, § 2º da Lei nº 8.666/1993.
Acórdão 383/2010 Segunda Câmara (Relação)

Questão

18

A respeito do Estatuto dos Servidores Civis da União, assinale a alternativa
incorreta:
a) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e
pode decorrer de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo
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ou reintegração do anterior ocupante.
b) A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício. A
exoneração de ofício dar-se quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar
em exercício no prazo estabelecido. Quando não satisfeitas as condições do
estágio probatório, o servidor há de ser demitido.
c) Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício,no âmbito do
mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
d) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
Justificativa:
Item

A

Gabarito:

B

Item “A” está correto. A figura da recondução tem previsão no art. 29, da Lei n.º
8.112:
Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente
ocupado e decorrerá de:
I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
II - reintegração do anterior ocupante.
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será
aproveitado em outro, observado o disposto no art. 30.

Item

B

Item “B” está incorreto. Quando o servidor não satisfaz as condições do estágio
probatório é hipótese de exoneração, não demissão, dada a ausência de caráter
punitivo na providência:
Art. 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de
ofício.
Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:
I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;
II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo
estabelecido.

Item

C
Item

D

Item “C” está correto, adequando-se ao previsto no art. 36, da Lei n.º 8.112/90:
Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no
âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Item “D” está correto, porquanto de acordo com o art. 41, da Lei n.º 8.112/90:
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Questão

19

A respeito do Direito Administrativo, analise os itens abaixo:
I
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo científico é o
conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação
coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação,
visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de
atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do
saber.
II O Supremo Tribunal Federal reputa obrigatória a atuação do Ministério Público
a favor de menores no procedimento administrativo de desapropriação.
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III A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença
entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente.
IV A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido da
competência da Corte para análise e julgamento de mandado de segurança
quando, após o decreto expropriatório do Presidente da República, o ato
impugnado for qualquer ato administrativo decorrente do procedimento de
desapropriação.
Está(ão) correto(s) apenas:
a) I, II e III.
b) I e IV.
c) II e III.
d) I, III e IV.
Justificativa:
Item

I

Gabarito:

D

Item “I” está correto. Cuida-se de entendimento consagrado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. IMPEDIMENTO PARA A POSSE EM
CARGO PÚBLICO SEM QUE, PREVIAMENTE, HOUVESSE A EXONERAÇÃO EM
OUTRO CONSIDERADO INACUMULÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT OF MANDAMUS. CUMULAÇÃO DE CARGOS: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E
PROFESSORA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA
OU CIENTÍFICA DO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. 1. Na via mandamental, a
matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário reclama a apresentação de
prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras
alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também
impossível, nesse eito, levar a termo dilação probatória. 2. O writ of
mandamus não foi instruído com acervo probatório apto a comprovar a tese
de que houve empecilho à posse no cargo de Professora de Português do
Estado do Amapá, sem que, previamente, fosse providenciada a exoneração
do cargo de Oficial da Polícia Civil daquela Unidade Federativa. 3. Conforme a
jurisprudência desta Corte: "Cargo científico é o conjunto de atribuições cuja
execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de
fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento
humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama
conhecimento específico de uma área do saber." (RMS 7.550/PB, 6.ª Turma,
Rel. Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, DJ de 02/03/1998.) 4. O cargo de
Oficial da Polícia Civil do Estado do Amapá não tem natureza técnica ou
científica, de modo que mostra-se inviável sua cumulação com o de Professora
daquela Unidade Federativa, na forma prescrita no art. 37, inciso XVI, alínea b,
da Constituição Federal. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança
conhecido e desprovido. (RMS 28.644/AP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011)

Item

II

Item “II” está incorreto, contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“Desapropriação. Reforma agrária. Notificação. Atuação do Ministério Público
a favor de menores no procedimento administrativo. Desnecessidade. (...) A
atuação do Ministério Público (art. 82, I e III do CPC) na defesa dos interesses
de menores é obrigatória apenas nos processos judiciais, não em
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procedimentos administrativos. Comunicação endereçada ao falecido e
recebida pela inventariante.” (MS 24.786, rel. min. Ellen Gracie, julgamento
em 9-6-2004, Plenário, DJ de 6-8-2004.)

Item

III

Item “III” está correto. Cuida-se de entendimento consagrado na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, expresso em verbete sumular:
“A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a
diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente.”
(SÚM. 617.)

Item

IV

Item “IV” está correto, porquanto em consonância com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:
“(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido
da competência desta Corte para análise e julgamento de mandado de
segurança quando, após o decreto expropriatório do Presidente da República,
o ato impugnado for qualquer ato administrativo decorrente do procedimento
de desapropriação.” (RCL 5.182-MC, rel. min. Gilmar Mendes, decisão
monocrática, julgamento em 29-5-2007, DJ de 4-6-2007.)

DIREITO AMBIENTAL
Questão

20

A respeito da tutela constitucional do meio ambiente, analise os itens a seguir:
I
A Constituição Federal de 1988 constitui importante marco na tutela ambiental,
na medida em que foi a primeira norma, no ordenamento jurídico brasileiro, a
reconhecer o meio ambiente como bem jurídico autônomo.
II O meio ambiente deve ser interpretado como um bem jurídico unitário, a partir
de uma visão sistêmica e globalizante, que abarca os elementos naturais, o
ambiente artificial (meio ambiente construído) e o patrimônio históricocultural, pressupondo-se uma interdependência entre todos os elementos que
integram o conceito, inclusive o homem.
III No atual contexto normativo, é possível afirmar que o direito ambiental
brasileiro valoriza a preponderância da complementariedade recíproca entre o
ser humano e o meio ambiente sobre a ultrapassada relação de sujeição e
instrumentalidade.
IV A consequência da autonomização jurídica do bem ambiental é a possibilidade
de sua tutela como bem independente dos diversos elementos corpóreos que o
integram, versando a proteção jurídica sobre a qualidade ambiental e sobre as
características físicas, químicas e biológicas do ecossistema.
Está(ão) correto(s) apenas:
a) todos os itens estão corretos.
b) I e III.
c) II, III e IV.
d) II e IV.

Justificativa:

Gabarito:

Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br
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Item “I” está incorreto. O meio ambiente foi reconhecido como bem jurídico
autônomo pela Lei n.º 6.938/81, em seu art. 3º, inciso I, não tendo sido, portanto,
assim reconhecido apenas com a Constituição Federal de 1988. Eis lição da doutrina:
“ 1. O Meio Ambiente como bem jurídico autônomo
O meio ambiente foi reconhecido como bem jurídico autônomo pelo art. 3º,
inc. I, da Lei n.º 6938/81, que o definiu como ‘o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e regre a vida em todas as suas formas.’”(Marchesan, Ana Maria
Moreira; Steigleder, Annelise Monteiro; Cappelli, Sílvia. Direito Ambiental.
Editora Verbo Jurídico, 3ª edição, p. 15).

Item

II

Item “II” está correto. Mais uma vez os ensinamentos da doutrina, com base no
precitado dispositivo legal:
“ Em razão disso, o meio ambiente deve ser interpretado como um bem
jurídico unitário, a partir de uma visão sistêmica e globalizante, que abarca os
elementos naturais, o ambiente artificial (meio ambiente construído) e o
patrimônio histórico-cultural, pressupondo-se uma interdependência entre
todos os elementos que integram o conceito, inclusive o homem, valorizandose ‘a preponderância da complementariedade recíproca entre o ser humano e
o meio ambiente sobre a ultrapassada relação de sujeição e
instrumentalidade.’”(Marchesan, Ana Maria Moreira; Steigleder, Annelise
Monteiro; Cappelli, Sílvia. Direito Ambiental. Editora Verbo Jurídico, 3ª edição,
p. 15).

Item

III
Item

IV

Item “III” está correto, nos termos da lição doutrinária acima.
Item “IV” está correto. A propósito, a lição da doutrina:
“ A consequência da autonomização jurídica do bem ambiental é a
possibilidade de sua tutela como bem independente dos diversos elementos
corpóreos que o integram, versando a proteção jurídica sobre a qualidade
ambiental e sobre as características físicas, químicas e biológicas do
ecossistema. Trata-se de um ‘macrobem’ jurídico, incorpóreo, inapropriável,
indisponível e indivisível, cuja qualidade deve ser mantida íntegra a fim de
propiciar a fruição coletiva. Apropriáveis são os elementos corpóreos e,
mesmo assim, conforme limitações e critérios previstos em lei, e desde que
essa utilização não conduza à apropriação individual (exclusiva) do meio
ambiente, como bem imaterial.”(Marchesan, Ana Maria Moreira; Steigleder,
Annelise Monteiro; Cappelli, Sílvia. Direito Ambiental. Editora Verbo Jurídico,
3ª edição, p. 16).

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO/PRIVADO
Questão

21

Assinale a alternativa incorreta a respeito da tutela internacional do combate aos
trabalhos forçados:
a) Parte das convenções internacionais no tema parece reconhecer a existência de
trabalhos forçados em diversos Estados e, nesse sentido, ao pugnar pela
necessidade de que os Estados eliminem progressivamente essa prática,
regulam a eventual ocorrência dessa prática, procurando minorar seus efeitos
deletérios sobre a dignidade humana.
Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br
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b) Nos termos da Convenção 29, da OIT, para os fins da convenção, a expressão
“trabalho forçado ou obrigatório” designará todo trabalho ou serviço exigido de
um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se
ofereceu de espontânea vontade. A
expressão “trabalho forçado ou
obrigatório” compreende para os fins da convenção o trabalho ou serviço
exigido em virtude das leis sobre o serviço militar obrigatório, ainda que só
compreenda trabalhos de caráter puramente militar.
c) A Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra a proibição dos
trabalhos forçados em todas as suas formas, incluindo a escravidão, a servidão
e o tráfico de mão-de-obra para a prática de trabalhos forçados.
d) O Direito Internacional dos Direitos Humanos como um todo e o Direito
Internacional do Trabalho em particular pretendem eliminar a prática dos
trabalhos forçados. Com efeito, o tema aparece nos tratados de direitos
humanos firmados no âmbito da ONU e da OEA.
Justificativa:
Item

A

Gabarito:

B

Item “A” está correto. Eis a lição doutrinária de Paulo Henrique Gonçalves Portela,
que acaba por demonstrar que a tutela de combate aos trabalhos forçados ainda se
encontra em construção no direito internacional:
“6.2 Trabalhos forçados
O Direito Internacional dos Direitos Humanos como um todo e o Direito
Internacional do Trabalho em particular pretendem eliminar a prática dos
trabalhos forçados. Com efeito, o tema aparece nos tratados de direitos
humanos firmados no âmbito da ONU e da OEA, por exemplo, bem como em
pelo menos dois tratados da OIT: a Convenção 29 sobre a Abolição do
Trabalho Forçado, de 1930 (Decreto 41.721, de 25/06/1957), e a Convenção
105 sobre a Abolição do Trabalho Forçado, de 1957 (Decreto 58.222, de
14/07/1966).
Entretanto, advertimos que parte das convenções internacionais no tema
parece reconhecer a existência de trabalhos forçados em diversos Estados e,
nesse sentido, ao pugnar pela necessidade de que os Estados eliminem
progressivamente essa prática, regulam a eventual ocorrência dessa prática,
procurando minorar seus efeitos deletérios sobre a dignidade humana.”
(Portela, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado.
Editora Juspodivm. 3ª Edição, p. 425).

Item

B

Item “B” está incorreto, porquanto contraria o art. 2º, parágrafo 2, alínea a, da
Convenção 29 da OIT:
ARTIGO 2º
1. Para os fins da presente convenção, a expressão “trabalho forçado ou
obrigatório” designará todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob
ameaça de qualquer penalidade e para o qual êle não se ofereceu de
espontânea vontade.
2. Entretanto, a expressão “trabalho forçado ou obrigatório” não
compreenderá para os fins da presente convenção:
a) qualquer trabalho ou serviço exigido em virtude das leis sôbre o serviço
militar obrigatório e que só compreenda trabalhos de caráter puramente
militar;
b) qualquer trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais
dos cidadões de um país plenamente autônomo;
Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br
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c) qualquer trabalho ou serviço exigido de um indivíduo como consequência de
condenação pronunciada por decisão judiciária, contanto que êsse trabalho ou
serviço seja executado sob a fiscalização e o contrôle das autoridades públicas
e que o dito indivíduo não seja pôsto à disposição de particulares, companhias
ou pessoas morais privadas;
d) qualquer trabalho ou serviço exigido nos casos de fôrça maior, quer dizer,
em caso de guerra, de sinistro ou ameaças de sinistro, tais como incêndios,
inundações, fome tremores de terra, epidemias, e epizootias, invasões de
animais, de insetos ou de parasitas vegetais daninhos, e em geral tôdas as
circunstâncias que ponham em perigo a vida ou as condições normais de
existência, de tôda ou de parte da população;
e) pequenos trabalhos de uma comunidade, isto é, trabalhos executados no
interêsse direto da coletividade pelos membros desta, trabalhos que, como
tais, pode, ser considerados obrigações cívicas normais dos membros da
coletividade, contanto que a própria população ou seus representantes diretos
tenham o direito de se pronunciar sôbre a necessidade dêsse trabalho.

Item

C

Item

D

Item “C” está correto. Eis a liça doutrinária:
“A Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra a proibição dos
trabalhos forçados em todas as suas formas, incluindo a escravidão, a
servidão e o tráfico de mão-de-obra para a prática de trabalhos forçados. A
norma é repetida pelo Pacto dos Direitos Civis e Políticos (art. 8) e Pacto de
São José (art. 6).” (Portela, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional
Público e Privado. Editora Juspodivm. 3ª Edição, p. 425).

Item “D” está correto, nos termos da lição doutrinária exposta na justificativa do item
“A”.

Questão

22

Acerca do Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional do Mercosul, assinale a
alternativa incorreta:
a) O Acordo se aplica à arbitragem, sua organização e procedimentos e às
sentenças ou laudos arbitrais, se as partes não expressarem sua vontade em
contrário e o contrato-base tiver algum contato objetivo - jurídico ou
econômico - com um Estado-Parte, sempre que o tribunal tenha a sua sede em
um dos Estados Partes do MERCOSUL.
b) A convenção arbitral deve conferir um tratamento equitativo e não-abusivo aos
contratantes, em especial nos contratos de adesão, e deve ser pactuada de boa
fé. Além disso, a convenção arbitral inserida em um contrato deverá ser
claramente legível e estar localizada em lugar razoavelmente destacado.
c) A capacidade das partes da convenção arbitral se regerá pelo direito de seus
respectivos domicílios. A validade da convenção arbitral, com respeito ao
consentimento, objeto e causa, será regida pelo direito do Estado Parte, sede
do tribunal arbitral.
d) Poderá ser árbitro qualquer pessoa legalmente capaz e que goze da confiança
das partes. A nacionalidade de uma pessoa não será impedimento para que
atue como árbitro, salvo acordo em contrário das partes. Ter-se-á em conta a
conveniência de designar pessoas de nacionalidade idêntica à das partes no
conflito.
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Justificativa:
Item

A

Gabarito:

D

Item “A” está correto. O âmbito material de aplicação do Acordo está previsto em seu
art. 3. Dentre as circunstâncias apontadas está a descrita na assertiva (alínea “c”):
Artigo 3
Âmbito material e espacial de aplicação
O presente Acordo se aplicará à arbitragem, sua organização e procedimentos
e às sentenças ou laudos arbitrais, se ocorrer alguma das seguintes
circunstâncias:
a) a convenção arbitral for celebrada entre pessoas físicas ou jurídicas que, no
momento de sua celebração, tenham sua residência habitual ou o centro
principal dos negócios, ou a sede, ou sucursais, ou estabelecimentos ou
agências, em mais de um Estado Parte do MERCOSUL;
b) o contrato-base tiver algum contato objetivo - jurídico ou econômico - com
mais de um Estado Parte do MERCOSUL;
c) as partes não expressarem sua vontade em contrário e o contrato-base tiver
algum contato objetivo - jurídico ou econômico - com um Estado-Parte,
sempre que o tribunal tenha a sua sede em um dos Estados Partes do
MERCOSUL;
d) o contrato-base tiver algum contato objetivo - jurídico ou econômico – com
um Estado Parte e o tribunal arbitral não tiver sua sede em nenhum EstadoParte do MERCOSUL, sempre que as partes declararem expressamente sua
intenção de submeter-se ao presente Acordo;
e) o contrato-base não tiver nenhum contato objetivo – jurídico ou econômico
– com um Estado-Parte e as partes tenham elegido um tribunal arbitral com
sede em um Estado Parte do MERCOSUL, sempre que as partes declararem
expressamente sua intenção de submeter-se ao presente Acordo.

Item

B

Item

C

Item

D

Item “B” está correto, nos termos do art. 4.º, da Convenção:
Artigo 4
Tratamento equitativo e de boa fé
1 - A convenção arbitral dará um tratamento equitativo e não-abusivo aos
contratantes, em especial nos contratos de adesão, e será pactuada de boa fé.
2 - A convenção arbitral inserida em um contrato deverá ser claramente
legível e estar localizada em lugar razoavelmente destacado.

Item “C” está correto, porquanto em consonância com o art. 7, da Convenção:
Artigo 7
Direito aplicável à validade intrínseca da convenção arbitral
1 - A capacidade das partes da convenção arbitral se regerá pelo direito de
seus respectivos domicílios.
2 - A validade da convenção arbitral, com respeito ao consentimento, objeto e
causa, será regida pelo direito do Estado Parte, sede do tribunal arbitral.

Item “D” está incorreto, porquanto em desacordo com o parágrafo 4, do art. 16, da
Convenção, que, expressamente, reconhece a conveniência de se designar pessoas de
nacionalidade distinta da das partes no conflito:
Artigo 16
Árbitros
1 - Poderá ser árbitro qualquer pessoa legalmente capaz e que goze da
confiança das partes.
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2 - A capacidade para ser árbitro se rege pelo direito de seu domicílio.
3 - No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com probidade,
imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição.
4 - A nacionalidade de uma pessoa não será impedimento para que atue como
árbitro, salvo acordo em contrário das partes. Ter-se-á em conta a
conveniência de designar pessoas de nacionalidade distinta das partes no
conflito. Na arbitragem ‘ad hoc’ com mais de um árbitro, o Tribunal não
poderá estar composto unicamente por árbitros da nacionalidade de uma das
partes, salvo acordo expresso destas, no qual se manifestem as razões desta
seleção, que poderá constar na convenção arbitral ou em outro documento.

DIREITO ELEITORAL
Questão

23

Acerca do Direito Eleitoral, julgue os itens a seguir, considerando, inclusive, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
I
Consoante a Constituição Federal de 1988, a não alistabilidade como eleitores
somente é imputada aos estrangeiros e, durante o período do serviço militar
obrigatório, aos conscritos, observada, naturalmente, a vedação que se impõe
em face da incapacidade absoluta nos termos da lei civil. Assim, vedado impor
qualquer empecilho ao alistamento eleitoral que não esteja previsto na Lei
Maior, por caracterizar restrição indevida a direito político, há que afirmar a
inexigibilidade de fluência da língua pátria para que o indígena ainda sob tutela
e o brasileiro possam alistar-se eleitores.
II No ato do alistamento eleitoral, abrangidas as operações de alistamento em
sentido estrito, transferência e revisão, prescinde de prova o registro ou a
alteração de dado cadastral referente a ocupação profissional, cuja coleta visa
auxiliar a escolha e nomeação de mesários, observada a regra de preferência de
que cuida o art. 120, § 2º, do Código Eleitoral.
III São aplicáveis aos indígenas integrados, reconhecidos no pleno exercício dos
direitos civis, as exigências impostas para o alistamento eleitoral, salvo a
comprovação de quitação do serviço militar.
IV Afasta a competência do juiz eleitoral para processar e julgar requerimento de
cancelamento de inscrição eleitoral o fato de, no curso da ação, ser requerida a
transferência da inscrição para outra circunscrição.
Está(ão) correto(s) apenas:
a) I, II e IV.
b) III e IV.
c) I, II, III e IV.
d) I e II.

Justificativa:
Item

I

Gabarito:

D

Item “I” está correto, sendo entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
que reputou o art. 5º, inciso II, do CE, não recepcionado pela CF/88:
Art. 5º Não podem alistar-se eleitores:
(...)
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II - os que não saibam exprimir-se na língua nacional;
“[...] Recepção. Constituição Federal. Artigo 5o, inciso II, do código eleitoral. Consoante o § 2o do artigo 14 da CF, a não alistabilidade como eleitores
somente é imputada aos estrangeiros e, durante o período do serviço militar
obrigatório, aos conscritos, observada, naturalmente, a vedação que se impõe
em face da incapacidade absoluta nos termos da lei civil. - Sendo o voto
obrigatório para os brasileiros maiores de 18 anos, ressalvada a
facultatividade de que cuida o inciso II do § 1o do artigo 14 da CF, não há como
entender recepcionado preceito de lei, mesmo de índole complementar à
Carta Magna, que imponha restrição ao que a norma superior hierárquica não
estabelece. - Vedado impor qualquer empecilho ao alistamento eleitoral que
não esteja previsto na Lei Maior, por caracterizar restrição indevida a direito
político, há que afirmar a inexigibilidade de fluência da língua pátria para que
o indígena ainda sob tutela e o brasileiro possam alistar-se eleitores. Declarada a não recepção do art. 5o, inciso II, do Código Eleitoral pela
Constituição Federal de 1988.”
(Res. nº 23274, de 1º.6.2010, rel. Min. Fernando Gonçalves.)

Item

II

Item “II” está correto, conforme se observa do seguinte julgado do Tribunal Superior
Eleitoral:
“[...] 1. No ato do alistamento eleitoral, abrangidas as operações de
alistamento em sentido estrito, transferência e revisão, prescinde de prova o
registro ou a alteração de dado cadastral referente a ocupação profissional,
cuja coleta visa auxiliar a escolha e nomeação de mesários, observada a regra
de preferência de que cuida o art. 120, § 2º, do Código Eleitoral. 2. Decidindo o
juízo eleitoral pela necessidade de formação da prova relativa a dado de
eleitor que se pretenda alterar no cadastro, sua produção, na via jurisdicional,
mediante ação de justificação judicial, ocorrerá perante a Justiça comum
estadual, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
(Súmula nº 368/STJ). 3. Julgada justificação judicial com a finalidade de fazer
prova de situação de fato para instrução de requerimento de alistamento
eleitoral e promovida a entrega dos respectivos autos (CPC, art. 866), caberá
ao eleitor apresentá-los ao juízo eleitoral competente para a apreciação do
pedido de alistamento, transferência ou revisão.”
(Res. nº 22.987, de 16.12.2008, rel. Min. Felix Fischer.) (grifou-se)

Item

III

Item “III” está incorreto, contrariando o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
que reputa ser válida a exigência descrita na assertiva:
"Alistamento eleitoral. Exigências. São aplicáveis aos indígenas integrados,
reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, nos termos da legislação
especial (Estatuto do Índio), as exigências impostas para o alistamento
eleitoral, inclusive de comprovação de quitação do serviço militar ou de
cumprimento de prestação alternativa." (Res. nº 20.806, de 15.5.2001, rel.
Garcia Vieira.)

Item

IV

Item “IV” está incorreto, por contrariar a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
“[...]. Não afasta a competência do juiz eleitoral para processar e julgar
requerimento de cancelamento de inscrição eleitoral o fato de, no curso da
ação, ser requerida a transferência da inscrição para outra circunscrição. [...].”
(Ac. de 31.10.2006 no AAG nº 7.179, rel. Min. Caputo Bastos.)

DIREITO ELEITORAL
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Questão

24

Ainda a respeito do Direito Eleitoral, assinale a alternativa incorreta:
a) A mesa receptora é composta de um presidente, um primeiro e um segundo
mesários, dois secretários e um suplente, nomeados pelo juiz eleitoral sessenta
dias antes da eleição, em audiência pública, anunciado pelo menos com cinco
dias de antecedência.
b) Não podem ser nomeados presidentes e mesários os candidatos e seus parentes
ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge.
c) Os mesários serão nomeados, de preferência entre os eleitores da própria
seção, e, dentre estes, os diplomados em escola superior, os professores e os
serventuários da Justiça.
d) Não podem ser nomeados presidentes e mesários os membros de diretórios de
partidos ainda que não exerçam função executiva.

Justificativa:
Item

A

Gabarito:

D

Item “A” está correto. A composição da mesa receptora tem previsão no art. 120, do
Código Eleitoral, ao qual se adequa inteiramente a assertiva:
Art. 120. Constituem a mesa receptora um presidente, um primeiro e um
segundo mesários, dois secretários e um suplente, nomeados pelo juiz eleitoral
sessenta dias antes da eleição, em audiência pública, anunciado pelo menos
com cinco dias de antecedência. (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)

Item

B

Item “B” está correto, por força da disposição contida no inciso I, do §1º, do art. 120,
do Código Eleitoral:
§ 1º Não podem ser nomeados presidentes e mesários:
I - os candidatos e seus parentes ainda que por afinidade, até o segundo grau,
inclusive, e bem assim o cônjuge;

Item

C

Item “C” está correto, em razão de estar de acordo com a ordem de preferência
prevista no §2º, do art. 120, do Código Eleitoral:
§ 2º Os mesários serão nomeados, de preferência entre os eleitores da própria
seção, e, dentre estes, os diplomados em escola superior, os professores e os
serventuários da Justiça.

Item

D

Item “D” está incorreto, porquanto em desacordo com o disposto no art. 120, §1º,
inciso II, do Código Eleitoral, que excepciona da regra aqueles que não exerçam
função executiva:
§ 1º Não podem ser nomeados presidentes e mesários:
(...)
II - os membros de diretórios de partidos desde que exerça função executiva;

DIREITO ELEITORAL
Questão

25

A respeito da arrecadação e da aplicação de recursos nas campanhas eleitorais,
julgue os itens a seguir:
I
A cada eleição caberá à lei, observadas as peculiaridades locais, fixar até o dia
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10 de junho de cada ano eleitoral o limite dos gastos de campanha para os
cargos em disputa.
II Não sendo editada a lei apontada no item anterior, até a data estabelecida,
caberá a cada partido político fixar o limite de gastos, comunicando à Justiça
Eleitoral, que dará a essas informações ampla publicidade.
III No pedido de registro de seus candidatos, os partidos e coligações comunicarão
aos respectivos Tribunais Eleitorais os valores máximos de gastos que farão por
cargo eletivo em cada eleição a que concorrerem. Tratando-se de coligação,
cada partido que a integra fixará o valor máximo de gastos.
IV Até dez dias úteis após a escolha de seus candidatos em convenção, o partido
constituirá comitês financeiros, com a finalidade de arrecadar recursos e aplicálos nas campanhas eleitorais.
Está(ão) correto(s) apenas:
a) todos os itens estão corretos.
b) I, II e III.
c) I, III e IV.
d) II e IV.
Justificativa:
Item

I

Gabarito:

A

Item “I” está correto, tendo em vista a primeira parte da previsão contida no art. 17-A
da Lei n.º 9.504:
Art. 17-A. A cada eleição caberá à lei, observadas as peculiaridades locais,
fixar até o dia 10 de junho de cada ano eleitoral o limite dos gastos de
campanha para os cargos em disputa; não sendo editada lei até a data
estabelecida, caberá a cada partido político fixar o limite de gastos,
comunicando à Justiça Eleitoral, que dará a essas informações ampla
publicidade. (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)

Item

II
Item

III

Item “II” está correto, porquanto também em consonância com o preceito legal
acima.
Item “III” está correto, nos termos da disposição contida no art. 18, caput e §1º, da Lei
n.º 9.504:
Art. 18. No pedido de registro de seus candidatos, os partidos e coligações
comunicarão aos respectivos Tribunais Eleitorais os valores máximos de gastos
que farão por cargo eletivo em cada eleição a que concorrerem, observados os
limites estabelecidos, nos termos do art. 17-A desta Lei. (Redação dada pela
Lei nº 11.300, de 2006)
§ 1º Tratando-se de coligação, cada partido que a integra fixará o valor
máximo de gastos de que trata este artigo.

Item

IV

Item “IV” está correto, estando em consonância com o art. 19, da Lei n.º 9.504:
Art. 19. Até dez dias úteis após a escolha de seus candidatos em convenção, o
partido constituirá comitês financeiros, com a finalidade de arrecadar recursos
e aplicá-los nas campanhas eleitorais.
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