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QUESTÃO 36.  

Situação:  

Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

Há três recursos. 

O primeiro argumenta que há duas assertivas corretas a alternativa “A” do gabarito e a 

alternativa “B” e pede a anulação da questão 

 

O segundo argumenta que “Art. 109: aos juízes federais compete processar e julgar: 

“V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste 

artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)[...] que a inovação surgiu 

em razão do caso da missionária Doroty Stang”. Nada pede. 

 

O terceiro argumenta que “as causas de direitos humanos decorrentes de tratados não 

são julgadas na justiça federal, pois, a questão não excetua quais causas de direitos 

humanos e o que o artigo 109, inciso V, da Constituição Federal, diz a eles cabe 

processar e julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional...” Pede 

a anulação.  

 JUSTIFICATIVA:  

A questão submetida à reanálise indica que a mesma foi formulada em nível de 

identificação visando a habilidade de rememorar.  

O enunciado da questão é objetivo e genérico indicando não se tratar de questão que 

vise as especificidades. 

A assertiva objeto de recurso foi assim redigida: 

(B) As causas relativas a direitos humanos, decorrentes de tratados internacionais de 

direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. 

A assertiva é VERDADEIRA, pois, como versa o artigo 109, inciso V, aos juízes 

federais compete processar e julgar as causas relativas a direitos humanos a que se 

refere o § 5º da Constituição, cujo texto foi incluído pela Emenda Constitucional 45 de 

2004.  

 

Por sua parte, a alternativa “A” que corresponde  à resposta correta, pois é Falsa, está 

assim apresentada:  

 (A) Os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da 

Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do 

Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.  Constitui  



Ora, por óbvia esta assertiva é FALSA, pois, não resta dúvida de que esta é uma 

competência dos Tribunais Regionais Federais conforme versa o Artigo 108 da 

Constituição Federal. 

 

A técnica de elaboração da questão requereu basicamente do respondente a análise 

racional das alternativas e, por exigir a EXCEÇÃO, a eliminação, do que a técnica de 

elaboração de provas denomina: hipótese absurda. Ou seja, identificar a única 

alternativa destoante do comando, do objeto de verificação da questão. Apesar de os 

argumentos indicarem as especificidades desta competência, não é possível, em 

nenhuma hipótese, afirmar em sentido contrário que não se trata de competência dos 

juízes federais julgarem causas de direitos humanos.  

 

Deste modo, não há como o recurso prosperar, pois, que os próprios recursos, além 

de não alegarem a impossibilidade de entender e identificar o que se pede, tampouco 

negam que é competência dos juízes federais julgarem questões de direitos humanos, 

como indica a assertiva “B”, mas, apenas,  indicam as particularidades desta 

competência, cujo foco não foi componente desta questão. 

 

QUESTÃO 37  

Situação: Recurso Procedente.  

RECURSO:  
São quinze os recursos. 
Pedem anulação da questão, por inexistência de alternativa que atenda a combinação 
de respostas. 
 

JUSTIFICATIVA:  
Prodecentes os pedidos uma vez que a sequência correta de respostas é: 

I - VERDADEIRA 
II – VERDADEIRA 
III - VERDAEIRA 
IV – FALSA 
Não há alternativas, dentre as elencadas, que atenda esta combinação e a questão 

está anulada. 

      
QUESTÃO 39.  
 
Situação: RECURSO IMPROCEDENTE.  

 

RECURSO:  
O recurso alega que o complemento "desde que resulte dano potencial a 
incolumidade pública ou privada" é desnecessário para a caracterização de 
crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, o que o faz com fundamento no 
artigo no artigo 291, § 1º, inciso II do mesmo diploma legal, razão pela qual 
entende que todos os itens estão corretos (alternativa "D").   

 

JUSTIFICATIVA:  
O enunciado da questão dispõe que "Constitui crime tipificado no Código 
de Trânsito Brasileiro, a prática de:" 
 
 



Neste sentido, temos que: 
 
O item "I. afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir 
à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída;" está 
correto, posto que a conduta descrita corresponde ao crime previsto no artigo 
305 da Lei 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 
 

Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à 
responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída: 

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

 
O item "II. participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de 
corrida automobilística não autorizada pela autoridade competente, desde 
que resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada;" está 
correto, posto que a conduta descrita corresponde ao crime previsto no artigo 
308 da Lei 9.503/97: 
 

Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa 
ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, desde que 
resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada: 

Penas - detenção, de seis meses a dois anos, multa e suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

 
Cumpre-se esclarecer que o artigo 291, §1º, inciso II do mesmo diploma legal, 
no qual o recorrente se fundamenta, não se refere a um novo tipo penal, mas a 
hipótese que impossibilita a aplicação das regras dos artigos 74, 76 e 88 da Lei 
9.099/95 nos crimes de trânsito em que resultar lesão corporal culposa. Senão 
vejamos: 
 

 Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste 
Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, 
se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, no que couber. 

§ 1
o
  Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 

76 e 88 da Lei n
o
 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver:   

... 

II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de 
exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não 
autorizada pela autoridade competente;   

 
O item "III. dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida 
Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de 
dirigir, gerando perigo de dano;" está correto, posto que a conduta descrita 
corresponde ao crime previsto no artigo 309 da Lei 9.503/97: 
 

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir 
ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: 

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

 
O item "IV. permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a 
pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir 
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suspenso;" está correto, posto que a conduta descrita corresponde ao crime 
previsto no artigo 310 da lei 9.503/97: 

 

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não 
habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a 
quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em 
condições de conduzi-lo com segurança: 

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

 
O item "V. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico 
com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial 
preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de 
coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou 
juiz;" está correto, posto que a conduta descrita corresponde ao crime previsto 
no artigo 312 da Lei 9.503/97: 
 

Art. 312. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na 
pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou 
processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o 
agente policial, o perito, ou juiz: 

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

 
Portanto, todos os itens são verdadeiros, sendo correta a opção "(D) Todos os 
itens estão corretos.", conforme divulgado no Gabarito Provisório. 
 

QUESTÃO 40.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

O recurso argumenta que a questão deve ser anulada por haver duas alternativas 

incorretas. Sendo que, além da letra “D” trazida no gabarito como única incorreta, a 

letra “C” também estaria incorreta, pois quando o enunciado traz “nos termos da Lei” a 

questão deveria ser formulada na exata literalidade da lei, pois a lei utiliza-se da 

expressão “deste artigo” e a questão utiliza-se da expressão vacatio legis 

 

JUSTIFICATIVA:  

 O recurso não merece provimento, pois quando o enunciado traz “nos termos da 

Lei” está se referindo ao conteúdo trazido pela Lei, ao entendimento daquela norma e 

não apenas à sua literalidade. A alternativa “C” está correta, pois o assunto tratado é de 

vacatio legis. Para facilitar o entendimento, vejamos a questão transcrita abaixo: 

QUESTÃO  40 

Nos termos da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

(A) Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco 

dias depois de oficialmente publicada. 

(B) Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se 

inicia três meses depois de oficialmente publicada. 



(C) Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada 

a correção, o prazo de vacatio legis começará a correr da nova publicação. 

(D) A lei nova, que estabeleça disposições especiais a par das já existentes, revoga ou 

modifica a lei anterior.  

 

A alternativa “C” está correta, pois o §2º do art. 1º do decreto-lei nº 4.657, de 4 de 

setembro de 1942 estabelece: 

Art. 1
o
  Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 

quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada. 

§ 3
o
  Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, 

destinada a correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a 

correr da nova publicação. 

Portanto, a banca ratifica a alternativa divulgada no gabarito preliminar como a 

única que atende ao enunciado. 

QUESTÃO 45.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

O recurso argumenta que o item I da questão está incorreto, pois ainda que os 

filhos não estejam na companhia dos pais estes podem ser responsabilizados civilmente. 

 

JUSTIFICATIVA:  

 O recurso não merece provimento, realmente há casos em que os pais são 

civilmente responsáveis pelos atos dos filhos ainda que estes não estejam em sua 

companhia. Isso não ocorre somente na companhia (presença física), em alguns casos 

nem mesmo a emancipação exime os pais de responsabilidade civil pelos atos dos filhos 

(emancipação voluntária). 

 Assim, torna-se indiscutível que se os filhos estiverem sob a responsabilidade e 

na companhia dos pais estes são responsáveis pelos seus atos. Em nenhum momento a 

questão afirma que apenas nesse caso há a responsabilidade dos pais, mas nesse caso 

especificamente não há de se discutir essa responsabilidade, mesmo porque, o referido 

item vem estabelecido no inc. I, do art. 932 do Código Civil. 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; 

Portanto, a banca reforça que a alternativa divulgada no gabarito preliminar. 

QUESTÃO 46.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

 

 

 

RECURSO:  
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O recurso argumenta que a alternativa “B” é verdadeira, ou seja, que as regras de 

competência do Código de Processo Civil devem ser utilizadas também no divórcio 

extrajudicial. 

 

JUSTIFICATIVA:  

 O recurso não merece provimento, a alegação do recurso é totalmente descabida 

de fundamento plausível. As regras de competência devem ser sempre utilizadas para 

processos judiciais. Para atos extrajudiciais, como o divórcio extrajudicial que é feito 

por escritura pública em cartório de notas, não há necessidade de observância de regra 

de competência processual. 

 Esse entendimento unânime vem inclusive corroborado pelo 

Conselho Nacional de Justiça: 

 Art. 1º Para a lavratura dos atos notariais de que trata a Lei nº 11.441/07, é 

livre a escolha do tabelião de notas, não se aplicando as regras de 

competência do Código de Processo Civil. (Resolução 35 CNJ). 

 

É a alternativa “B”: Para realização do divórcio extrajudicial, devem ser obedecidas as 

regras de competência do Código de Processo Civil. Considerando o exposto, está 

INCORRETA. 

Portanto, a banca ratifica a alternativa divulgada no gabarito preliminar como a única 

que atende ao enunciado. 

 

QUESTÃO 47.  

 
Situação: RECURSOS IMPROCEDENTES.  

 

RECURSO:  
Tratam-se de seis (06) recursos que, em síntese, requerem a anulação da 
questão, sob a alegação de que a regra de competência contida na afirmativa 
IV não é absoluta, tendo sido mitigada pelo artigo 101, inciso I do Código de 
Defesa do Consumidor. 

 

JUSTIFICATIVA:  
Dispõe o enunciado da questão "Com relação à competência interna, 
prevista no Código de Processo Civil, considerando as assertivas 
abaixo:" 
 
Neste sentido temos que: 

O item "I. nas ações fundadas em direito real sobre móveis é competente 
o foro da situação da coisa, não podendo o autor optar pelo foro do 
domicílio ou de eleição;" NÃO está correto, posto que, conforme previsto no 
artigo 95 da Lei 5.869/73, que instituiu o Código de Processo Civil, o foro da 
situação da coisa é competente para as ações fundadas em direito real sobre 
imóveis, podendo o autor fazer opção pelo foro do domicílio ou de eleição nos 
casos que especifica. Vejamos: 

Art. 95.  Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da 
situação da coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não 
recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e 
demarcação de terras e nunciação de obra nova. 

http://www.mundonotarial.org/11441.html
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O item "II. as ações em que o ausente for réu correm no foro do domicílio 
do autor, que é também o competente para a arrecadação, o inventário, a 
partilha e o cumprimento de disposições testamentárias;" NÃO está 
correto, posto que para as ações em exame é competente o foro do último 
domicílio do autor, conforme previsto no artigo 97 do Código de Processo Civil 
 

Art. 97.  As ações em que o ausente for réu correm no foro de seu último domicílio, que 
é também o competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento 
de disposições testamentárias. 

 

O item "III. é competente o foro do domicílio ou da residência do 
alimentante, para a ação em que se pedem alimentos;" NÃO está correto, 
posto que para a ação em exame é competente o foro do domicílio do 
alimentando, conforme previsto no inciso II do artigo 100 do Código de 
Processo Civil: 
 

Art. 100.  É competente o foro: 

II - do domicílio ou da residência do alimentando, para a ação em que se pedem 
alimentos; 

 

O item "IV. é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em 
que for ré a pessoa jurídica;" está correto, posto que reproduz a regra do 
artigo 100, inciso IV, alínea "a" do Código de Processo Civil:  
 

Art. 100.  É competente o foro: 

... 

 IV - do lugar: 

a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica; 

 
Cumpre-se esclarecer que o disposto no artigo 101, inciso I do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), não se presta a justificar a pretensão 
dos recorrentes, haja vista que aquela regra somente se aplica às relações de 
consumo, sendo certo que o enunciado da questão é claro ao estabelecer que 
a competência interna que está sendo examinada é a da regra geral do Código 
de Processo Civil. 
 

Destarte, a opção correta é a de alternativa "(B) Os ítens I, II e III estão 
incorretos.", conforme divulgado no Gabarito Provisório.  
  

 QUESTÃO 48.  
 
Situação: RECURSO IMPROCEDENTE.  
 

RECURSO:  
Alega o recurso que a questão deverá ser anulada posto que o item I está 
incompleto, vez que "não contempla a íntegra do artigo 29, II, da Lei nº 
9.605.98", sendo que o item "V realmente não é crime ambiental". 

 

JUSTIFICATIVA:  



Dispõe o enunciado da questão que "Constitui crime ambiental nos termos 
da Lei 9.605/98:" 
 
Neste sentido, cumpre-se esclarecer que: 
 
O item "I. modificar, danificar ou destruir ninho natural;" está correto, posto 
que a conduta descrita corresponde ao crime previsto no artigo 29, § 1º, inciso 
II da Lei 9.605/98: 

 
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos 
ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade 
competente, ou em desacordo com a obtida: 

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas: 

... 

II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; 

 
Destarte, temos que a conduta descrita no item I está contemplada no tipo do 
artigo 29, § 1º, inciso II, sendo certo que para a existência do crime não se faz 
necessário que o agente pratique todas as condutas previstas no tipo, em 
especial porque, no caso em exame, o tipo delituoso utiliza-se da partícula 
"ou", o que significa que qualquer daquelas condutas tipifica o crime. 
 
O item "II. introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial 
favorável e licença expedida por autoridade competente;" está correto, 
posto que a conduta descrita corresponde ao crime previsto no artigo 31 da Lei 
9.605/98: 

 
Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e 
licença expedida por autoridade competente: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

 
O item "III. pescar em período, no qual a pesca seja proibida ou em 
lugares interditados por órgão competente;" está correto, posto que a 
conduta descrita corresponde ao crime previsto no caput do artigo 34 da Lei 
9.605/98: 

 

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados 
por órgão competente: 

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente. 

 
O item "IV. transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes 

provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas;" está correto, posto que a conduta 
descrita corresponde ao crime previsto no inciso III do parágrafo único do artigo 34 da Lei 
9.605/98: 
 

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados 
por órgão competente: 

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem: 



... 

III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da 
coleta, apanha e pesca proibidas. 

 
Já o item "V. abater de animal para proteger lavouras, pomares e rebanhos 
da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e 
expressamente autorizado pela autoridade competente;" NÃO está correto, 
posto que reproduz conduta que exclui o crime ambiental, conforme previsto no 
artigo 37, inciso II a Lei 9.605/98: 
 

Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado: 

... 

II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de 
animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente; 

 
Destarte, não assiste razão ao recorrente, posto que a resposta correta é a de 
alternativa "(A) apenas os itens I, II, III e IV estão corretos.", conforme 
divulgado no Gabarito Provisório. 
 

      

QUESTÃO 52.  

 
Situação: RECURSOS IMPROCEDENTES.  

 

RECURSO:  
Tratam-se de dois (02) recursos, em que ambos recorrentes requerem a 
anulação da questão, sob argumento de que não existe opção correta a ser 
assinalada, vez que tanto o item I como o item IV estão corretos. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Dispõe o enunciado da questão "Com relação ao sistema recursal previsto no 
Código de Processo Civil, considerando as assertivas abaixo:" 

 
Destarte, temos que: 
 
O item "I. a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria 
impugnada, sendo que, nos casos de extinção do processo sem 
julgamento do mérito, o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa 
versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de 
imediato julgamento;" está correto, posto que corresponde ao disposto no 
caput do artigo 515 c/c o § 3º do mesmo artigo da Lei 5.869/73, que institui o 
Código de Processo Civil: 
 

Art. 515.  A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 

... 

§ 3
o
 Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal 

pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e 
estiver em condições de imediato julgamento. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 2001) 

 
O item "II. das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 15 
(quinze) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão 
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suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como 
nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que 
a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por 
instrumento;" NÃO está correto, posto que, nos termos do disposto no artigo 
522 do Código de Processo Civil, o prazo para o referido recurso de Agravo é 
de dez (10) dias: 

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na 
forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão 
grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos 
relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua 
interposição por instrumento.  

O item "III. cabem embargos de declaração, que deverão ser opostos no 
prazo de 10 (dez) dias, quando houver, na sentença ou no acórdão, 
obscuridade ou contradição, ou ainda, quando for omitido ponto sobre o 
qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal;" NÃO está correto, posto que, 
nos termos do disposto no artigo 536 do Código de Processo Civil, o prazo 
para a interposição do referido recurso de Embargos de Declaração, previsto 
no artigo 535 do mesmo diploma legal, é de cinco (05) dias: 
 

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:         

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;         

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.   

Art. 536. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 
ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, não 
estando sujeitos a preparo. 

 

Finalmente, o item "IV. o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos 
previstos na Constituição Federal, serão interpostos, em petições distintas, perante o 
presidente ou o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 
Tribunal de Justiça;" também NÃO está correto, vez que o recurso extraordinário 

e o recurso especial deverão ser interpostos perante o presidente ou vice-
presidente do "tribunal recorrido", conforme previsto no caput do artigo 541 do 
Código de Processo Civil: 
 

Art. 541. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na 
Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do 
tribunal recorrido, em petições distintas, que conterão:   

 

Neste sentido, cumpre-se esclarecer que, na redação do artigo 541 do CPC, 
tem-se por tribunal recorrido aquele que proferiu a decisão recorrida, e não 
àquele a quem se recorre. 
 
Logo, não assiste razão aos recorrentes, posto que a opção correta é a de letra  
"(C) Os itens II, III e IV estão incorretos.", conforme divulgado no Gabarito 
Provisório. 

      

QUESTÃO 53.  

 
Situação: RECURSO IMPROCEDENTE.  

 

RECURSO:  



O recorrente requer a anulação da questão, posto entender que a omissão de 
parte do § 2º do artigo 7º da Lei 12.016/09 no item II deixou a questão 
incorreta.  
 

JUSTIFICATIVA:  

O enunciado da questão dispõe que "Com relação ao mandado de 
segurança, disciplinado pela Lei nº 12.016/09, considerando as assertivas 
abaixo:" 
 
Neste sentido, temos que: 
 
O item "I. conceder-se-á mandado de segurança de ato do qual caiba 
recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de 
caução;" NÃO está correto, vez que trata da possibilidade da concessão de 
mandado de segurança para hipótese na qual a norma dispõe negativamente, 
conforme previsão contida no artigo 5º, inciso I da Lei 12.016/09: 
 

Art. 5
o
  Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:  

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, 
independentemente de caução;  

 
O item "II. não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 
aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 
natureza;", embora não tenha transcrito a íntegra do disposto no § 2º do artigo 
7º da Lei 12.016/09, está CORRETO, posto que não invalida a regra da não 
concessão de medida liminar em mandado de segurança na hipótese que 
menciona. Senão vejamos: 
 

Art. 7
o
  Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:  

... 

§ 2
o
  Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de 

créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 
extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.  

 
O item "III. o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á 
decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, 
do ato impugnado;" está correto, nos exatos termos do previsto no artigo 23 
da Lei 12.016/09: 

 

Art. 23.  O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 
(cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.  

 
O item "IV. o pedido de mandado de segurança não poderá ser renovado 
dentro do prazo decadencial, ainda que a decisão denegatória não lhe 
houver apreciado o mérito;" NÃO está correto, haja vista que dispõe sobre 
impossibilidade de renovação do mandado de segurança, contrariando a regra 
do § 6º do artigo 6º da Lei nº 12.016/09: 
 

Art. 6
o
 ...  

... 



§ 6
o
  O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo 

decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito.  

 
Destarte, não assiste razão ao recorrente, sendo correta a opção "(B) apenas 
os itens II e III estão corretos", conforme divulgado no Gabarito Provisório.  
 

QUESTÃO 54.  

Situação: RECURSOS IMPROCEDENTES.  

 

RECURSO:  
Tratam-se de seis (06) recursos que, em síntese, requerem a anulação da 
questão, sob a alegação de que na construção da opção "B" faltou o verbo e o 
complemento, tornando a proposição nem falsa nem verdadeira. 

 

JUSTIFICATIVA:  

O enunciado da questão dispõe "Acerca do tema execução fiscal, conforme 
versa a Lei nº 6.830/80, é INCORRETO afirmar que:" 
 
Neste sentido, temos que: 
 
A alternativa  "A Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida 
como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
com as alterações posteriores." está correta, posto que retrata o disposto no 
caput do artigo 2º da Lei 6.830/80: 
 

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou 
não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, 
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

 
A alternativa "B A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a 
tributária e a não tributária, sem abranger a atualização monetária, juros e 
multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato." NÃO está 
correta, conforme verifica-se no § 2º do artigo 2º da Lei 6.830/80, sendo certo 
que a construção da frase ao utilizar-se do termo "sem abranger" confirma a 
INCORREÇÃO da assertiva. Senão vejamos: 
 

Art. 2º...  

... 

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, 
abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em 
lei ou contrato. 

 
A alternativa "C A inscrição, que constitui o ato de controle administrativo 
da legalidade, é realizada pelo órgão competente para apurar a liquidez e 
certeza do crédito." está correta, posto que retrata o disposto no § 3º do artigo 
2º da Lei 6.830/80: 
 

Art. 2º...  

... 

§ 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será 
feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a 



prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da 
execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. 

 
A alternativa "D A Dívida Ativa da União é apurada e inscrita na 
Procuradoria da Fazenda Nacional." está correta, posto que corresponde 
exatamente ao disposto no § 4º do artigo 2º da Lei 6.830/80: 
 

Art. 2º...  

... 

§ 4º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda 
Nacional. 

 
Destarte, não assiste razão aos recursos, vez que a única opção INCORRETA 
é a alternativa "B", conforme divulgado no Gabarito Provisório. 
 

QUESTÃO 56.  

Situação: RECURSOS IMPROCEDENTES.  

 

RECURSO:  
Trata a espécie de três (03) recursos que, em síntese, requerem a anulação da 
questão, sob o argumento de que todos os itens apresentados constituem ato 
de improbidade administrativa. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Dispõe o enunciado da questão "Conforme previsto na Lei nº 8.429/92, NÃO 
constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário:" 
 

Preliminarmente, cumpre-se esclarecer que os atos de improbidade 
administrativa, conforme verifica-se nas seções I, II e II do Capítulo II da Lei 
8.429/92, são de três (03) espécies: Atos de Improbidade Administrativa que 
Importam Enriquecimento Ilícito; Atos de Improbidade Administrativa que 
Causam Prejuízo ao Erário; Atos de Improbidade Administrativa que Atentam 
Contra os Princípios da Administração Pública. 
 

Neste sentido, temos que as alternativas "A Permitir ou facilitar a aquisição 
permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado.",  "C Realizar operação financeira sem observância das normas 
legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea." e "D 
Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente." 
estão corretas, posto que reproduzem as condutas previstas nos incisos V, VI e 
VIII do artigo 10 da Lei 8.429/92, que constituem atos de improbidade 
administrativa que causam prejuízo ao Erário. Senão vejamos: 

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

 ... 

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço 
superior ao de mercado; 

 ... 



VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares 
ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; 

 
Já a opção "(B) Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade e lealdade às instituições." NÂO está correta, 
posto que, nos termos do previsto no caput do artigo 11 da Lei 8.429/92, 
constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública. Senão vejamos: 
 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

 

Destarte, não assiste razão aos recursos, posto que, não obstante todas as 
condutas descritas constituirem atos de improbidade administrativa, somente a 
alternativa “B” NÃO constitui ato de improbidade administrativa que causa 
lesão ao erário, conforme devidamente divulgado no Gabarito Preliminar. 

QUESTÃO 57.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  
São três os recursos. 
O primeiro alega que a questão cobrou conhecimentos não previstos no edital, 
referindo-se a lei 10.854 de 2004. Pede anulação. 
O segundo argumenta que há duas assertivas que responderiam corretamente ao 
enunciado, ou seja, ERRADAS, as alternativas “C” e a alternativa “D”.  Diz que: “Da 
forma como foi escrita, a alternativa traduziu a ideia (sic) de NÃO HAVER adoção de 
critérios diferenciados”. 
O terceiro alega que a assertiva é incorreta e que por isso responderia a questão, pois, 
“A opção que esta em desacordo é a letra A, ou seja, as repartições públicas não 
estão obrigadas a dispensar o atendimento disciplinar”. Pede anulação. 

 

JUSTIFICATIVA:  
Improcedente a alegação de que o conteúdo extrapole o previsto em edital, uma vez 

que, para a vaga, no conjunto de conteúdos versam: Direitos Difusos e Coletivos e, 

genericamente, acerca do tema, o edital registra: “defesa das pessoas com 

necessidades especiais”, sem particularizar qualquer conjunto legislativo. 

 

Improcedente o prosseguimento do recurso com a alegação de dificuldade de 

interpretação. A expressão ressalvada entre outros sentidos significa: prevenir com 

ressalva, por a salvo, excetuar, fazer restrição, acautelar.  

Assim, a análise minimamente atenta da questão aliada ao conhecimento acerca do 

tema, permite compreender que se trata de uma particularidade à regra geral, ou seja, 

um direito resguardado às pessoas portadores de deficiência.  

Ademais, o texto da questão segue a mesma lógica e usa a mesma expressão 

utilizada pelo ordenamento jurídico, do qual procede o direito, a Constituição Federal, 

como transcrevemos a seguir: 

 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 



financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 

aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os 

casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 

integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos 

termos definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

47, de 2005)  

 
Finalmente, o terceiro recurso que pede anulação, também não cabe prosperar, haja 

vista que o texto legal que baseou a assertiva é a Lei 10.048 de 08/11/2000, cujo texto 

transcrevemos:  

 

Art. 2o As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos estão 

obrigadas a dispensar atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados 

que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas a que se 

refere o art. 1o. 

Art. 1o As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por 

crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei. (Redação dada 

pela Lei nº 10.741, de 2003) 

 

A assertiva “A” que compôs a questão 57 tem o seguinte texto:  

“(A) As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos estão 
obrigadas a dispensar atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados 
que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas com 
deficiência.”  
 
Fica assim provado que o texto da assertiva “A” atende plenamente às condições 

estabelecidas no ordenamento legal e, portanto, é verdadeira, não atende ao 

estabelecido no enunciado da questão que é a exceção. 

  
Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 59.  

 
Situação: RECURSOS IMPROCEDENTES.  

 

RECURSO:  
Tratam-se de oito (08) recursos que, em síntese, requerem a anulação da 
questão, sob a alegação ou de que a opção "A", tida como incorreta, estaria 
correta, ou de que a opção "D", tida como correta, estaria incorreta. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Dispõe o enunciado da questão "Com relação à ação civil pública, prevista 
na Lei nº 7.347/85, é INCORRETO afirmar que:" 
 
Neste sentido, temos que: 
 
A alternativa "(A) Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação 
cautelar, a associação que esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art201
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art201
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm#art114


nos termos da lei civil e que inclua, entre suas finalidades institucionais, 
concomitantemente, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à 
ordem econômica, à livre concorrência e ao patrimônio artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico." NÃO está correta, posto que um dos 
requisitos para a legitimidade da associação não é a concomitância de todos os 
objetos de proteção mencionados na opção em exame. 
 
Na verdade, a legitimidade da associação se dá pela verificação de dois 
requisitos legais: 1) constituição há pelo menos um (01) ano nos termos da lei 
civil e; 2) inclusão, dentre as finalidades institucionais, de uma das hipóteses de 
proteção previstas na norma. Senão vejamos o disposto nas alíneas "a" e "b" 
do inciso V do artigo 5º da Lei 7.347/85:  
 

Art. 5
o
  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:  

V - a associação que, concomitantemente:  

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; 

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao 
consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico.  

 

A alternativa "(B) Não haverá adiantamento de custas, emolumentos, 
honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da 
associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, 
custas e despesas processuais." está correta, posto que reproduz o disposto 
no artigo 18 da Lei 7.347/85: 
 

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, 
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da 
associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e 
despesas processuais. 

 

A alternativa "(C) Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo 
dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou 
por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o 
Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos 
destinados à reconstituição dos bens lesados." está correta, posto que 
reproduz o disposto no artigo 13 da Lei 7.347/85: 
 

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá 
a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que 
participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, 
sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. 

 

A alternativa "(D) Julgado procedente o pedido, a sentença civil fará coisa 
julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão 
prolator." está correta, posto que em conformidade com o disposto no artigo 
16 da Lei 7.347/85. 
 

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência 
territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por 
insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra 
ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 



 

Logo, o argumento de que a decisão de improcedência que não fundamentada na insuficiência 
de provas também teria efeito erga omnes, não serve de guarida para tornar incorreta a 
assertiva expressa na alternativa "D", conforme pretendem os recorrentes, posto que a 
sentença civil que julgar procedente o pedido sempre fará coisa julgada erga omnes. 

 

Destarte, não assiste razão aos recorrentes, haja vista que a opção INCORRETA é a 
alternativa  "(A)", conforme divulgado no Gabarito Provisório. 

QUESTÃO 62.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

Há dois recursos. Ambos argumentam que “por ausência de clareza na redação não se 

pode afirmar que a letra \”d\” esteja incorreta ou correta, o mesmo raciocínio se aplica a 

letra \”c\”.” 

Pedem a anulação da questão. 

 

JUSTIFICATIVA:  

O re-exame da questão sob a ótica da técnica de elaboração de questões indicou 

que houve cuidado na hora de elaboração do enunciado da questão. O mesmo formulado 

de modo muito claro para a compreensão do respondente dizendo o que se espera que 

ele resolva: o objeto da questão, ou seja, o assunto: à Defensoria Pública, tendo como 

base a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984.  

O processo mental envolvido requeria conhecimento do tema e memória. 

O enunciado é o ponto de partida para capacitar a possibilidade de responder a 

uma questão. 

O re-exame da alternativa “C” confirma o erro de tempo do verbo “requerer” no 

lugar de requererá e, em ambas as alternativas “C” e “D” a ausência de referência das 

expressões Defensoria Pública. 

Entretanto, os problemas de formulação, recém-mencionados, não interferem de 

modo algum no entendimento da questão, ou seja, não compromete a possibilidade de 

responder adequadamente à questão. 

Por óbvio, uma vez tratar-se de questão relativa às incumbências da Defensoria 

Pública, não é possível se esquivar de respondê-la alegando incapacidade de entender o 

que se quer, pois, desde o início o enunciado revela tratar-se de incumbências da 

Defensoria Pública. 

 

Diante do argumento pedido de anulação por falta de clareza na redação, julgamos 

improcedente o pedido pelos motivos exposto. 

 

       Para melhor esclarecimento transcrevemos a questão: 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  6622 

Nos termos da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), relativamente à Defensoria 

Pública, é INCORRETO afirmar: 

(A) as Unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral e 

gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. 

(B) fora dos estabelecimentos penais, serão implementados Núcleos Especializados da 

Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos 



réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos 

financeiros para constituir advogado. 

(C) requerer a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução; 

(D) visitará esporadicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença 

em livro próprio. 

Assim, a banca ratifica o gabarito preliminar. 

QUESTÃO 64.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que não há alternativa correta, que todos os itens trazem 

tipos penais descritos como crime no Código Penal, motivo pelo qual deve ser anulada. 

 

JUSTIFICATIVA:  

 O recurso não merece provimento, o item I está errado, pois perante a 

administração pública é dever do funcionário patrocinar interesse “publico”, o que ele 

não pode é patrocinar interesse privado. O item II também está errado o subordinado 

não tem competência para “responsabilizar autoridade superior”, ele deverá levar ao 

conhecimento do superior da autoridade que está cometendo a infração, e ainda que não 

formalize o comunicado, poderá cometer uma falta com seu dever funcional, mas não 

estará cometendo o crime de indulgência. 

Abaixo, a questão recorrida e o texto de lei que retira qualquer dúvida sobre o alegado: 

QUESTÃO  64 

Nos termos do Código Penal, comete crime contra a administração pública, o 

funcionário público que: 

I. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse público perante a administração 

pública, valendo-se da qualidade de funcionário; 

II. Por indulgência, deixar de responsabilizar autoridade superior que cometeu 

infração no exercício do cargo; 

III. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 

ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida; 

IV. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei; 

 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(C) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

(D) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

O item I diz respeito à Advocacia administrativa, tipificado no art. 321 do CP 

        Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 

administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário: 

 

O item II diz respeito à Condescendência criminosa, tipificado no art. 320 do CP 



Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que 

cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o 

fato ao conhecimento da autoridade competente 

O item III diz respeito à Concussão, tipificado no art. 316 do CP 

        Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 

da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: 

O item IV diz respeito ao Abandono de função, tipificado no art. 323 do CP 

Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei: 

Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 65.  

Situação: Recursos Improcedentes.  

 

RECURSO:  

Há dois recursos. O primeiro pede a anulação da questão porque ao invés de “Sistema 

Nacional de Políticas sobre Drogas” foi escrito “Sistema Nacional de Polícias sobre 

Drogas”. O segundo recurso pede a anulação da questão por entender que o item III 

também está correto, pois apesar de o item não estar igual ao texto legal, teria a mesma 

interpretação. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Quanto ao primeiro recurso, o mesmo não merece prosperar tendo em vista que 

a troca dos termos “Políticas” por “Polícias” não traz nenhum prejuízo ao entendimento 

do assunto, bem como, do que está se pedindo na questão. Primeiro porque a questão se 

refere à Lei nº 11.343/06, que institui o mencionado Sistema e vem expressa no 

enunciado da questão. Depois, porque logo após “Sistema Nacional de Polícias sobre 

Drogas” está a sigla SISNAD que se refere à “Sistema Nacional de Políticas sobre 

Drogas”. Assim, a inversão dos termos utilizados não prejudica o entendimento sobre o 

assunto tratado na questão. Por fim, o recurso não demonstra como tal erro de digitação 

poderia prejudicar ou confundir o entendimento e a respectiva resposta à questão. 

 

Quanto ao segundo recurso, o mesmo também não merece provimento, porque o 

item III, citado no recurso como correto, assim não pode ser considerado, pois o 

mencionado item fala que atividades de atenção ao usuário de drogas são aquelas 

direcionadas a sua inserção integração social, quando na verdade, o que visa a 

integração social do usuário de drogas são as atividades de reinserção social. As 

atividades de atenção ao usuário visam, na verdade, à melhoria na qualidade de vida do 

usuário, bem como, a redução dos riscos e dos danos causados pelo uso de drogas. 

Para melhor entendimento, vem abaixo a transcrição da referida questão e do 

texto legal que fundamenta a alternativa “A” como resposta correta. 

QQUUEESSTTÃÃOO  6655 

A Lei nº 11.343/06 institui o Sistema Nacional de Polícias sobre Drogas - SISNAD. Analise os itens e 

marque a alternativa CORRETA. 



I. A referida lei prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para repressão à produção não autorizada 
e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes; 

II. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao adolescente 
deverão estar em consonância com as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CONANDA; 

III. Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares, 

para efeito desta Lei, aquelas direcionadas para sua integração ou reintegração em redes sociais.; 
IV. A atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, deverá ocorrer 

obrigatoriamente de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais; 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
(D) Apenas os itens I e IV estão corretos 

LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006.  -  Institui o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso 

indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece 

normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define 

crimes e dá outras providências. 

 Art. 21.  Constituem atividades de reinserção social do usuário ou do dependente de 

drogas e respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas direcionadas para sua 

integração ou reintegração em redes sociais.  

Art. 20.  Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e 

respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas que visem à melhoria da 

qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. 

Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 68.  

 
Situação: RECURSO IMPROCEDENTE.  

 

RECURSO:  
O recurso alega que a questão de alternativa “C”, por ser incompleta, leva a 
erro, podendo ser considerada incorreta,  posto que o acordo extrajudicial que 
verse sobre transações alimentícias de idosos, feitos pelo Defensor Público ou 
Promotor de Justiça, pode ser referendado e deve ser homologado pelo Juiz.  

 

JUSTIFICATIVA:  

O enunciado da questão dispõe "Considerando os direitos assegurados no 
Estatuto do Idoso, de que dispõe a Lei nº 10.741/03, é INCORRETO afirmar 
que: " 
 
Neste sentido, temos que: 
 
A alternativa "(A) É assegurado às pessoas com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos, atendimento preferencial imediato e individualizado 
junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à 
população." está correta, posto que se trata de garantia assegurada ao idoso, 
nos termos do previsto no artigo 1º c/c o inciso I do parágrafo único do artigo 3º 
da Lei 10.741/03:  
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.343-2006?OpenDocument


Art. 1
o
 É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

... 

Art. 3
o
 É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e 
privados prestadores de serviços à população; 

 
A alternativa "(B) É assegurada prioridade na tramitação dos processos e 
procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que 
figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos, em qualquer instância." está correta posto que reproduz 
o disposto no artigo 71 da Lei 10.741/03: 
 

Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na 
execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente 
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. 

 
A alternativa "(C) As transações relativas a alimentos aos idosos que deles 
necessitar poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça ou 
Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título 
executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil." está correta, 
posto que reproduz o disposto no artigo 13 da Lei 10.741/03: 
 

Art. 13.  As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o 
Promotor de Justiça ou Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito 
de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil. 

 
Já a alternativa "(D) Constitui crime, de ação penal pública condicionada à 
representação, apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou 
qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de 
sua finalidade." é a única que NÃO está correta, haja vista que refere-se ao 
crime tipificado no artigo 102 da Lei 10.741/03, sendo certo que, conforme 
previsto no artigo 95 do mesmo dispositivo legal, todos os crimes definidos no 
Estatuto do Idoso são de ação penal pública incondicionada. 
 

Art. 95. Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada, não 
se lhes aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal. 

... 

Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro 
rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade: 

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. 

 
Destarte, não assiste razão ao recorrente, posto que a alternativa "D" é a única 
INCORRETA, conforme indicado no Gabarito Provisório. 
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QUESTÃO 72.  

Situação: Recurso Procedente.  

 

RECURSO:  

Foram interpostos vários recursos em face da questão 72. Parte dos recursos 

pedem a alteração do gabarito provisório da alternativa “A” para a alternativa “D” e 

parte dos recursos pedem a anulação da questão, pois a alternativa correta seria a letra 

“D” e não a letra “A” conforme disposto no gabarito provisório, pois todos os itens da 

questão estariam errados, pois todos os itens trazem requisitos necessários à sentença 

judicial. 

 

JUSTIFICATIVA:  

 A banca dá PROCEDENCIA aos recursos que pedem a alteração do gabarito e 

decide pela ALTERAÇÃO DO GABARITO PROVISÓRIO, PARA QUE NO 

GABARITO DEFINITIVO A ALTERNATIVA “D” SEJA A RESPOSTA 

CORRETA. 

 Quanto aos recursos que pedem a anulação da questão, são improcedentes, pois 

a questão apresenta alternativa correta, bastando alterar o gabarito, sem necessidade de 

anular a questão objeto dos recursos. 

O enunciado da questão pede para verificar quais itens trazem atos que não 

precisam conter numa sentença judicial.  

 Ocorre que, todos os itens relacionados na questão (de I a IV) estão descritos no 

art. 381 do Código de Processo Penal, ou seja, todos os atos relacionados nos itens 

descritos na referida questão são necessários na sentença, assim a alternativa correta 

seria a alternativa “D” e não a alternativa “A” conforme está no gabarito provisório, 

motivo da alteração no gabarito definitivo para a alternativa “D”. 

 Abaixo a transcrição da questão e do texto legal para facilitar o entendimento: 

QQUUEESSTTÃÃOO  7722 

 
Nos termos do Código de Processo Penal, a sentença NÃO conterá: 
 

I. a exposição sucinta da acusação e da defesa. 
II.    os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las. 
III. a indicação dos artigos de lei aplicados. 
IV. a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; 

 
(A) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(C) Todos os itens estão corretos 
(D) Todos os itens estão incorretos. 

 
 
DA SENTENÇA 
        Art. 381.  A sentença conterá: 
        II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; 
        I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; 
        III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; 
        IV - a indicação dos artigos de lei aplicados;   

 



Logo, o recurso é julgado procedente quanto à mudança de gabarito, onde  a 

única alternativa que atende ao enunciado é a alternativa “D”. 

 

QUESTÃO 73.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

O recurso pede a anulação da questão sob o fundamento de que está escrito “conecção” 

ao invés de “conexão” no item nº II. 

 

JUSTIFICATIVA:  

 O recurso não merece prosperar. Apesar do erro gramatical, o sentido do 

referido item da questão não sofre nenhum prejuízo de entendimento. O termo 

“conecção” nem mesmo existe no vocabulário português, assim não há que se falar que 

tal termo “dá margem” a outro entendimento. Verifica-se que, foneticamente, o termo 

“conexão” traz a mesma leitura sonora do termo “conecção”. Ademais, o recurso 

interposto não demonstra nem mesmo alega um possível prejuízo ao entendimento do 

assunto ou da questão, apenas pede a anulação da questão pelo erro de grafia.  

 

Para melhor entendimento, vem abaixo a transcrição da referida questão e do texto 

legal que fundamenta a alternativa “A” como resposta correta. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  7733 

Nos termos do disposto na Lei nº 9.099/95, no que concerne aos Juizados Especiais Criminais, marque a 
opção CORRETA: 
 

I. será provido por juízes togados ou togados e leigos; 
II. é competente para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor 

potencial ofensivo, respeitadas as regras de conecção e continência; 
III. será provido somente por juízes togados; 
IV. consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e os crimes 

a que a lei comine pena máxima não superior a 3 (três) anos, cumulada ou não com multa. 
 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(D) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

 
 

Art. 60.  O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, 

tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de 

menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. (Redação 

dada pela Lei nº 11.313, de 2006) 

 

Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos 

desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não 

superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº 

11.313, de 2006) 
 

Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 
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QUESTÃO 77.  

Situação: RECURSOS IMPROCEDENTES.  

 

RECURSO:  
Tratam-se de dois (02) recursos que, em síntese, pleiteiam a anulação da 
questão, sob a alegação de que a alternativa “A” está incompleta, posto que 
não indica que o patrimônio público é o objeto pelo qual o cidadão tem 
legitimidade para pleitear a anulação. 
 

JUSTIFICATIVA:  

O enunciado da questão dispõe que "Com relação ao disposto na Lei nº 
4.717/65, que dispõe sobre a ação popular, considerando as assertivas:" 
 
Neste sentido, temos que: 
 
O item "I. qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou 
a declaração de nulidade de atos lesivos aos bens e direitos de valor 
econômico, artístico, estético, histórico ou turístico;" está correto, posto 
referir-se à legitimidade para a Ação Popular, que é do "cidadão" nos termos do 
disposto no artigo 1º e seu § 1º da Lei 4.717/65: 

 

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração 
de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, 
dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista 
(Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União 
represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais 
autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público 
haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da 
receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, 
dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades 
subvencionadas pelos cofres públicos. 

§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e 
direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.  

 
 
O item  "II. entre outros, são nulos os atos lesivos ao patrimônio público 
em caso de desvio de finalidade, que consiste na omissão ou na 
observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à 
existência ou seriedade do ato;" NÃO está correto, posto que, conforme 
previsto na alínea "b" do parágrafo único do artigo 2º da Lei 4.717/65,  a 
conduta descrita consiste em vício de forma e não desvio de finalidade, 
conceituada na alínea "e" do mesmo parágrafo, artigo e diploma legal: 
 

Art. 2º... São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo 
anterior, nos casos de: 
... 
b) vício de forma; 
... 
e) desvio de finalidade. 
 
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 
seguintes normas: 
... 
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de 
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato; 
... 
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e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso 
daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. 

 
 

O item "III. além das pessoas públicas ou privadas referidas na Lei, figurarão no pólo 
passivo da ação as autoridades, funcionários ou administradores que houverem 
autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, 
tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo;" 
está correto, posto reproduzir o quanto previsto no artigo 6º da Lei 4.717/65: 
 

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades 
referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que 
houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por 
omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do 
mesmo. 

 
O item "IV. a pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, cujo 
ato seja objeto de impugnação, obrigatoriamente, deverão atuar como 
litisconsorte ou assistente do autor;" NÃO está correto,posto que, conforme 
previsto no § 3º do artigo 6º da Lei 4.717/65, a pessoa jurídica, cujo ato seja 
objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado 
do autor: 
 

Art. 6º... 

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

 
Destarte, não assiste razão aos recursos, haja vista que a opção correção é a 
alternativa "A” os itens I e III estão corretos.", conforme divulgado no 
Gabarito Provisório. 
 

QUESTÃO 79.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  
O recurso argumenta que “deve ser considerado errado o item I, uma vez que afirma 
forma absoluta algo que possui exceções.” Nada pede. 
 

JUSTIFICATIVA:  
O item I foi assim apresentado na prova: 
 
I. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada 
dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial; 
O ordenamento jurídico: Estatuto da Criança e do Adolescente, lei, assim  expressa: 
 
Portanto, a banca ratifica a alternativa correta apontada no gabarito preliminar. 
 
Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, 
desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. 
 
O enunciado da questão foi formulado da seguinte forma: 
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“Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, acerca da autorização para 
viajar, assinale a alternativa CORRETA”. 
 
Fica provado que não há qualquer divergência da afirmativa feita no item I com o 
ordenamento legal, artigo 83 de ECA, e que a questão não pretendeu qualquer 
possibilidade de interpretação extensiva ou excepcional do tema.  
Ademais, o recurso não formula seu pedido, apenas registra uma possibilidade de 
interpretação. 
Dessa forma, re-examinada a questão, a banca mantém o gabarito como a resposta 
correta é alternativa “B”, considerando que as assertivas I e IV são corretas e as 
assertivas II e III incorretas.  
 
 
 


