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QUESTÃO 32.
Situação: Recurso Improcedente
RECURSO:

Recurso suscita a anulação da questão.
JUSTIFICATIVA:

Ainda que sem fundamento, nos termos do item 10.2 do Edital, a alternativa correta é a opção "C".
A inclusão do termo “ILÍCITAS” deixa a alternativa “D” ainda mais verdadeira. Não se está falando aqui das provas lícitas, apenas
se afirma ser dever das partes “abster-se de produzir provas ilícitas”, o que é totalmente verdadeiro. Questão embasada no texto da lei,
artigo 14 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: (Redação dada pela Lei nº
10.358, de 27.12.2001)
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - proceder com lealdade e boa-fé;
III - não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento;
IV - não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito.
V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de
natureza antecipatória ou final.
QUESTÃO 33.
Situação: Recurso Improcedente
RECURSO:

O Recurso alega que a questão ficou vaga.

JUSTIFICATIVA:

O recorrente apenas fala que a questão ficou vaga e indecisa, mas não explica porque entende isso.
A questão corresponde à literalidade da lei, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 83. Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público:
I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;
II - poderá juntar documentos e certidões, produzir prova em audiência e requerer medidas ou diligências necessárias ao
descobrimento da verdade.
Por tanto, a resposta correta corresponde a opção D.
QUESTÃO 34.
Situação: Recurso Improcedente
RECURSO:

O Recurso fala que “ a prova tinha algumas questões que estavam confusas, ilegível”.

JUSTIFICATIVA:

Falta de fundamentação, nos termos do item 10.2. do edital.

QUESTÃO 35.
Situação: Recurso Improcedente
RECURSO:

O Recurso fala que a questão deve ser anulada porque a OAB não teria legitimidade para propositura de ação civil pública.

JUSTIFICATIVA:

A alegação para anulação da presente questão não possui fundamento.
Apesar da OAB, com essa nomenclatura, não estar expressa no art. 5º da Lei 7.347, ela está contemplada no inciso IV do citado,
por tratar-se de autarquia federal especial.
Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
Assim, a OAB possui legitimidade para propositura de ação civil pública, tanto que encontramos, nas jurisprudências dos nossos
tribunais, várias ações civis públicas propostas pela OAB, (ex. PROCESSO: 200981000045160, AC474903/CE, JULGAMENTO
10/09/2009, DJE: 08/10/2009, e outras, principalmente junto aos tribunais regionais federais).
Tanto tem legitimidade, que inclusive o próprio Estatuto da OAB traz qual de seus órgãos deve representar a OAB propondo a
ação, que é o Conselho Federal. A propósito disso, o Conselho Federal da OAB é órgão da própria Ordem dos Advogados, não cabendo
se falar que quem tem legitimidade é o Conselho e não a OAB.
A ADIN 3026-DF não trata da natureza jurídica da OAB fala dela como reflexo na decisão sobre a necessidade ou não de
concurso público para seus funcionários, interpretando o art. 79 do seu Estatuto, fala que “não é entidade da administração indireta”, mas
trata-se de “entidade prestadora de serviço público independente”, isso para falar que seus funcionários são celetistas e não para definir a
natureza jurídica da OAB que continua sendo considerada uma autarquia federal, especial por não ser fiscalizada pelo Tribunal de
Contas.
QUESTÃO 36
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O Recurso argumenta sobre alternativa diversa da assinalada como correta no Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA:

O candidato deveria marcar a alternativa na qual é cabível a ação civil pública. A Lei n. 7.347 de 1985, artigo 1º, dispõe sobre os
interesses que podem ser amparados pela Ação Civil Pública, in verbis:
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e
patrimoniais causados:
l - ao meio-ambiente;
ll - ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
V - por infração da ordem econômica;
VI - à ordem urbanística.
Em que pese o termo “economia popular” não está prevista no corpo textual do inciso V, do artigo supra, é cediço que este direito
pertence ao rol exemplificativo dos direitos difusos e coletivos estampado no corpo do inciso IV. Ademais, os danos gerados aos
consumidores (inciso II) também acarretam prejuízo à economia popular.
Recurso improcedente. Mantém-se a alternativa “D” assinalada no Edital.
QUESTÃO 37
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O Recurso argumenta: discordância quanto à resposta correta assinalada no Edital; inobservância ao conteúdo programático do
concurso; ausência de bibliografia específica no Edital e dificuldade do candidato descobrir a fonte da informação.
JUSTIFICATIVA:

Improcedente a alegação de inobservância ao conteúdo programático do concurso, vez que o objeto da questão encontra-se
previsto no edital:
I. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição e ação; Partes e Procuradores; Ministério Público; Órgãos Judiciários e auxiliares da Justiça;
Atos Processuais, Lei n. 7.347/85 II. DIREITO ADMINISTRATIVO: Ato Administrativo; Poderes regulamentar e de polícia; Servidores
Públicos; Lei n. 8429/92, Lei n. 9784/99 III. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Princípios; Inquérito policial; Ação Penal; Citações e
intimações: Juiz, Ministério Público, Acusado e Defensor, Assistentes e Auxiliares de Justiça. Estatuto da Criança e Adolescente – Lei n.
8069/90,: Disposições gerais; Direitos fundamentais; Da prevenção; Da política de atendimento; Das medidas de proteção e
socioeducativa. Estatuto do Idoso.

Infundadas as alegações de ausência de bibliografia específica e de dificuldade de descobrir a fonte da informação, pois a
doutrina administrativista nacional trata do tema pertinente aos servidores públicos, bem como em relação às suas características, a
exemplo de Diógenes Gasparini – doutrina nacionalmente conhecida e implantada em diversos cursos jurídicos – que versa sobre o
assunto in Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo: Saraiva, páginas 171 e 172.
Interessa notar que os assuntos objeto do edital recebem tratamento legal e também respaldo doutrinário. O tema servidor
público é matéria amplamente discutida, sendo fruto de entendimentos doutrinários em virtude de sua valorada dimensão jurídica.
Ademais, da análise técnica da questão, uniformemente tem-se a opção E enquanto resposta, vez que servidor público não
presta serviço eventualmente (opção A); o servidor público não atua em sua função com liberalismo profissional e nem com autonomia de
relacionamento, pois tem dever de subordinação para com a Administração Pública (opções B e C); servidor público tem o dever de agir
com profissionalidade e não de modo contrário como apontou a opção D.
QUESTÃO 38
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O Recurso argumenta discordância quanto à resposta correta assinalada no Edital.

JUSTIFICATIVA:

O parágrafo único, do art. 2º, Lei n 9.784 de 1999 estabelece que:
Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação
retroativa de nova interpretação.
A questão foi elaborada de acordo com a literalidade da lei, portanto, a alternativa correta é a opção C
QUESTÃO 39
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O Recurso argumenta sobre alternativa diversa e solicita a modificação do gabarito ou anulação da questão.

JUSTIFICATIVA:

Para o cargo de oficial de diligências, a questão 39, objeto do recurso, versa sobre a Lei n. 8429 de 1992 e não sobre o “ato
administrativo”, que foi o objeto de mérito para apreciação do recurso em tela.
Por tal, resta prejudicado o pedido porque o objeto de análise solicitado no recurso é diverso do conteúdo previsto na questão.
QUESTÃO 40
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O Recurso argumenta discordância quanto à resposta correta assinalada no Edital.

JUSTIFICATIVA:

Ainda que não devidamente fundamentado, nos termos do item 10.2 do Edital, o recurso é improcedente, pois a questão está
embasada em doutrina amplamente conhecida e utilizada na seara jurídica, qual seja: GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo, 13a
ed, São Paulo: Saraiva, 2008 , páginas 62 a 68; 74 a 76. Sendo, por tal, considerada a opção E enquanto resposta correta à questão.
QUESTÃO 41
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O Recurso argumenta que o Edital não especifica nenhuma doutrina e ou bibliografia a ser estudada; inobservância ao conteúdo

do Edital; discordância quanto à resposta correta assinalada no gabarito preliminar.
JUSTIFICATIVA:

A obra utilizada para elaborar a questão foi do autor Diogenes Gasparini. Logo, o entendimento jurídico e doutrinário do
mencionado autor é o pertinente para a resolução da questão em tela. O conteúdo programático jurídico a ser estudado não se resume à
legalidade, havendo pertinência dos entedimentos doutrinários que servem para enriquecer o acervo interpretativo que envolve o direito.
O Edital prevê para o cargo de Oficial de Diligências, parte de conhecimentos específicos, os seguintes itens:
I. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição e ação; Partes e Procuradores; Ministério Público; Órgãos Judiciários e auxiliares da Justiça;
Atos Processuais, Lei n. 7.347/85 II. DIREITO ADMINISTRATIVO: Ato Administrativo; Poderes regulamentar e de polícia; Servidores
Públicos; Lei n. 8429/92, Lei n. 9784/99 III. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Princípios; Inquérito policial; Ação Penal; Citações e
intimações: Juiz, Ministério Público, Acusado e Defensor, Assistentes e Auxiliares de Justiça. Estatuto da Criança e Adolescente – Lei n.
8069/90,: Disposições gerais; Direitos fundamentais; Da prevenção; Da política de atendimento; Das medidas de proteção e
socioeducativa. Estatuto do Idoso.
O Poder regulamentar e o Poder de polícia são matérias amplamente discutidas, sendo fruto de entendimentos doutrinários. A
ementa do Edital não se limita às disposições legais, principalmente quando o assunto tem sua dimensão jurídica valorada pela doutrina
pátria, a exemplo do caso em tela. Ademais, as obras do autor mencionado na questão (Diógenes Gasparini), bem como seus
ensinamentos, são notoriamente conhecidos do público específico da área de Direito Administrativo, estando o livro do autor já em sua
13ª edição com publicação em editora de circulação nacional, qual seja: GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 13ª ed., São
Paulo: Saraiva, 2008, página 129 (resposta da questão). Sendo, por tal, considerada a opção E enquanto resposta correta à questão.
QUESTÃO 42
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O Recurso argumenta discordância quanto à resposta correta assinalada no Edital.

JUSTIFICATIVA:

No capítulo dos impedimentos e da suspeição, a Lei n. 9.784 de 1999, dispõe que:
Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;
II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao
cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;
III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.
atuar.

Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares.

Art. 20. Pode ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos
interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.
Art. 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo.
Portanto, nos termos da mencionada Lei, a alternativa correta é a opção "A".
QUESTÃO 43
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O Recurso argumenta que o Edital não especifica nenhuma doutrina ou bibliografia a ser estudada pelo candidato; divergência
de pensamento doutrinário entre autores sobre o ato administrativo; inobservância ao conteúdo do Edital.
JUSTIFICATIVA:

O Edital prevê para o cargo de Oficial de Diligencias, parte de conhecimentos específicos, os seguintes itens:

I. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição e ação; Partes e Procuradores; Ministério Público; Órgãos Judiciários e auxiliares da Justiça;
Atos Processuais, Lei n. 7.347/85 II. DIREITO ADMINISTRATIVO: Ato Administrativo; Poderes regulamentar e de polícia; Servidores
Públicos; Lei n. 8429/92, Lei n. 9784/99 III. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Princípios; Inquérito policial; Ação Penal; Citações e
intimações: Juiz, Ministério Público, Acusado e Defensor, Assistentes e Auxiliares de Justiça. Estatuto da Criança e Adolescente – Lei n.
8069/90,: Disposições gerais; Direitos fundamentais; Da prevenção; Da política de atendimento; Das medidas de proteção e
socioeducativa. Estatuto do Idoso.
O ato administrativo é matéria amplamente discutida, sendo fruto de entendimentos doutrinários. Não há legislação que
precisamente classifique os atos e a ementa do Edital não se limita às disposições legais, principalmente quando o assunto tem sua
dimensão jurídica valorada pela doutrina pátria, a exemplo do caso em tela. Ademais, as obras do autor mencionado na questão
(Diógenes Gasparini), bem como seus ensinamentos sobre ato administrativo, são notoriamente conhecidos do público específico da área
de Direito Administrativo, estando o livro do autor já em sua 13ª edição com publicação em editora de circulação nacional, qual seja:
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008, página 84 (resposta da questão). Por tal, a opção
correta é a letra D.
QUESTÃO 46.
Situação: Recurso Improcedente
RECURSO:

O Recurso alega que a questão possui mais de uma alternativa correta.
JUSTIFICATIVA:

A mencionada questão perguntava quando não haveria impedimento no funcionamento do Ministérios Público, e foi elaborada
com base nos artigos 255 e 258 do CPP, que estabelecem o seguinte:
Art. 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que
Ihe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes; mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não
funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo.
CAPÍTULO II
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Art. 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu
cônjuge, ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem,
no que Ihes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes.
Questão 46:
No Processo Penal NÃO haverá impedimento quando o Ministério Público funcionar em processos em que o juiz ou
qualquer das partes for:
(A) Seu esposo ou esposa.
(B) Seu tio.
(C) Irmão da sua esposa.
(D) Mãe da sua ex-esposa.
(E) Seu primo.
A alternativa “A” trata de seu cônjuge, expressamente impedido no art. 258;
A alternativa “B” trata de seu “tio”, que é seu parente consangüíneo de terceiro grau na linha colateral, expressamente impedido
no art. 258;
A alternativa “C” fala do seu cunhado, parente colateral de segundo grau por afinidade, expressamente impedido no art. 258;
A alternativa “D” trata da pessoa parente de primeiro grau na linha reta por afinidade, sendo que, conforme a “segunda parte” do
art. 255, esse vínculo de parentesco por afinidade não cessará para fins de impedimento, mantendo-se quando a pessoa for parente de
primeiro grau em linha reta ou de segunda grau na linha colateral ambos por afinidade;
A alternativa “E” fala do seu “primo”, parente consangüíneo de quarto grau na linha colateral, não relacionado nos artigo 258, que
estabelece o impedimento apenas até o terceiro grau.
Assim, não há de se falar em anulação ou alteração de alternativa, pois a única correta a se assinalar é a “E”.
QUESTÃO 48.
Situação: Recurso Procedente
RECURSO:

O Recurso pede a anulação da questão, alegando que foi retirada de parte que está fora do conteúdo exigido no edital.
JUSTIFICATIVA:

A questão trata da aplicação da remissão. Foi elaborada com base no artigo 126 do ECA. O mencionado artigo faz parte do
Capítulo V, do Título III, que trata dos Atos Infracionais, Título esse que trata das medidas sócio-educativas, sendo que, a remissão é
aplicada justamente quanto às medidas sócio-educativas, ou seja, é assunto diretamente relacionado às medidas sócio-educativas.
Apesar de um assunto ser diretamente dependente do outro, o edital relaciona apenas o assunto do Capítulo IV do referido Título, motivo
pelo qual, depois de uma análise objetiva, verificamos que a questão deve ser ANULADA.
QUESTÃO 49.
Situação: Recurso Procedente
RECURSO:

O Recurso pede a anulação da questão, alegando que foi retirada de parte que está fora do conteúdo exigido no edital.

JUSTIFICATIVA:

A questão trata das providências do Ministério Público na apuração dos atos infracionais. Foi elaborada com base nos artigos
179 e 180 do ECA. Os mencionados artigos fazem parte do Capítulo III, do Título VI, numa seção que trata da apuração dos atos
infracionais, assunto diretamente relacionado a atuação do Ministério Público e às medidas sócio-educativas. Apesar de um assunto
diretamente dependente da atuação do Ministério Público e da aplicação das medidas sócio-educativas, assuntos que fazem parte do
conteúdo exigido no edital, o Capítulo acima citado, particularmente não faz parte do conteúdo programático e depois de uma análise
objetiva, verificamos que a questão deve ser ANULADA.
QUESTÃO 50
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O Recurso argumenta que há mais de uma alternativa correta.

JUSTIFICATIVA:

Ainda que o Recurso não esteja fundamentado e também não apresente referencial bibliográfico, nos termos do item 10.2 do
Edital, a resposta à questão corresponde à literalidad da Lei n. 10.741 de 2003, artigos 44 e 45, in verbis:
Art. 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em
conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento
daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:
I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade;
II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;
IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou
ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação;
V – abrigo em entidade;
VI – abrigo temporário.
Portanto, se todas as alternativas estão corretas, a resposta que se coaduna com a questão é a opção "E".

