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1) O Conselho Seccional Y da OAB, entendendo 
pela inconstitucionalidade de certa norma em face 
da Constituição da República, subscreve indicação 
de ajuizamento de ação direta de 
inconstitucionalidade, endereçando-a ao Conselho 
Federal da OAB. 
Considerando o caso apresentado, de acordo com 
o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e 
da OAB, assinale a afirmativa correta. 
A) A mencionada indicação de ajuizamento de 
ação direta de inconstitucionalidade submete-se a 
obrigatório juízo prévio de admissibilidade realizado 
pela Diretoria do Conselho Federal para aferição da 
relevância da defesa dos princípios e das normas 
constitucionais. Caso seja admitida, o relator, 
designado pelo Presidente, independentemente da 
decisão da Diretoria, pode levantar preliminar de 
inadmissibilidade perante o Conselho Pleno, 
quando não encontrar norma ou princípio 
constitucionais violados pelo ato normativo. Após, 
se aprovado o ajuizamento da ação, esta será 
proposta pelo Presidente do Conselho Federal. 
B) A mencionada indicação de ajuizamento de 
ação direta de inconstitucionalidade submete-se a 
obrigatório juízo prévio de admissibilidade realizado 
pela Segunda Câmara do Conselho Federal para 
aferição da relevância da defesa dos princípios e 
das normas constitucionais. Caso seja admitida, o 
relator designado pelo Presidente, 
independentemente da decisão da Segunda 
Câmara, pode levantar preliminar de 
inadmissibilidade perante o Conselho Pleno, 
quando não encontrar norma ou princípio 
constitucionais violados pelo ato normativo. Após, 
se aprovado o ajuizamento da ação, esta será 
proposta pelo Presidente do Conselho Federal. 
C) A mencionada indicação de ajuizamento de 
ação direta de inconstitucionalidade não se sujeita 
a juízo prévio obrigatório de admissibilidade, seja 
pela Diretoria ou qualquer Câmara do Conselho 
Federal. Porém, o relator, designado pelo 
Presidente, pode levantar preliminar de 
inadmissibilidade perante o Conselho Pleno, 
quando não encontrar norma ou princípio 
constitucionais violados pelo ato normativo. Após, 
se aprovado o ajuizamento da ação, esta será 
proposta pelo Presidente do Conselho Federal. 
D) A mencionada indicação de ajuizamento de 
ação direta de inconstitucionalidade não se sujeita 
a juízo prévio obrigatório de admissibilidade seja 
pela Diretoria ou qualquer Câmara do Conselho 
Federal. Porém, o relator designado pelo 
Presidente, pode levantar preliminar de 
inadmissibilidade perante o Conselho Pleno, 

quando não encontrar norma ou princípio 
constitucionais violados pelo ato normativo. Após, 
se aprovado o ajuizamento da ação, esta será 
proposta pelo relator designado. 
  
2) Certa sociedade de advogados, de acordo com a 
vontade do cliente, emitiu fatura, com fundamento 
no contrato de prestação de serviços advocatícios. 
Em seguida, promoveu o saque de duplicatas 
quanto ao crédito pelos honorários advocatícios. 
Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa 
correta. 
A) É vedada a emissão da fatura, com fundamento 
no contrato de prestação de serviços, bem como 
não é autorizado o saque de duplicatas quanto ao 
crédito pelos honorários advocatícios. 
B) É autorizada a emissão de fatura, com 
fundamento no contrato de prestação de serviços, 
se assim pretender o cliente, sendo também 
permitido que posteriormente seja levada a 
protesto. Todavia, é vedado o saque de duplicatas 
quanto ao crédito pelos honorários advocatícios. 
C) É autorizada a emissão de fatura, com 
fundamento no contrato de prestação de serviços, 
se assim pretender o cliente, sendo vedado que 
seja levada a protesto. Ademais, não é permitido o 
saque de duplicatas quanto ao crédito pelos 
honorários advocatícios. 
D) É vedada a emissão de fatura, com fundamento 
no contrato de prestação de serviços, mas é 
permitido que, posteriormente, seja levada a 
protesto. Ademais, é permitido o saque de 
duplicatas quanto ao crédito pelos honorários 
advocatícios. 
 
3) Em determinada edição de um jornal de grande 
circulação, foram publicadas duas matérias 
subscritas, cada qual, pelos advogados Lúcio e 
Frederico. Lúcio assina, com habitualidade, uma 
coluna no referido jornal, em que responde, 
semanalmente, a consultas sobre matéria jurídica. 
Frederico apenas subscreveu matéria jornalística 
naquela edição, debatendo certa causa, de 
natureza criminal, bastante repercutida na mídia, 
tendo analisado a estratégia empregada pela 
defesa do réu no processo. 
Considerando o caso narrado e o disposto no 
Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Lúcio e Frederico cometeram infração ética. 
B) Apenas Lúcio cometeu infração ética. 
C) Apenas Frederico cometeu infração ética. 
D) Nenhum dos advogados cometeu infração ética. 
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4) O advogado Gennaro exerce suas atividades em 
sociedade de prestação de serviços de advocacia, 
sediada na capital paulista. Todas as demandas 
patrocinadas por Gennaro tramitam perante juízos 
com competência em São Paulo. Todavia, 
recentemente, a esposa de Gennaro obteve 
trabalho no Rio de Janeiro. 
Após buscarem a melhor solução, o casal resolveu 
que fixaria sua residência, com ânimo definitivo, na 
capital fluminense, cabendo a Gennaro continuar 
exercendo as mesmas funções no escritório de São 
Paulo. Nos dias em que não tem atividades 
profissionais, o advogado, valendo-se da ponte 
área, retorna ao domicílio do casal no Rio de 
Janeiro. 
Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa 
correta. 
A) O Estatuto da Advocacia e da OAB impõe que 
Gennaro requeira a transferência de sua inscrição 
principal como advogado para o Conselho 
Seccional do Rio de Janeiro. 
B) O Estatuto da Advocacia e da OAB impõe que 
Gennaro requeira a inscrição suplementar como 
advogado junto ao Conselho Seccional do Rio de 
Janeiro. 
C) O Estatuto da Advocacia e da OAB impõe que 
Gennaro requeira a inscrição suplementar como 
advogado junto ao Conselho Federal da OAB. 
D) O Estatuto da Advocacia e da OAB não impõe 
que Gennaro requeira a transferência de sua 
inscrição principal ou requeira inscrição 
suplementar. 
5) Miguel, advogado, sempre exerceu a atividade 
sozinho. Não obstante, passou a pesquisar sobre a 
possibilidade de constituir, individualmente, pessoa 
jurídica para a prestação de seus serviços de 
advocacia. Sobre o tema, assinale a afirmativa 
correta.  
A) Miguel poderá constituir a pessoa jurídica 
pretendida, mediante registro dos seus atos 
constitutivos no Conselho Seccional da OAB em 
cuja base territorial tiver sede, com denominação 
formada pelo nome do titular, seguida da 
expressão ‘Sociedade Individual de Advocacia’.  
B) Miguel não poderá constituir a pessoa jurídica 
pretendida, uma vez que o ordenamento jurídico 
brasileiro não admite a figura da sociedade 
unipessoal, ressalvados apenas os casos de 
unipessoalidade temporária e da chamada 
subsidiária integral.  
C) Miguel poderá constituir a pessoa jurídica 
pretendida mediante registro dos seus atos 
constitutivos no Conselho Seccional da OAB, com 

denominação formada pelo nome do titular, 
seguida da expressão ‘EIRELI’.  
D) Miguel poderá constituir a pessoa jurídica 
pretendida mediante registro dos seus atos 
constitutivos no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, com denominação formada pelo nome do 
titular, seguida da expressão ‘EIRELI’. 
 
6) O Dr. Silvestre, advogado, é procurado por um 
cliente para patrociná-lo em duas demandas em 
curso, nas quais o aludido cliente figura como 
autor. Ao verificar o andamento processual dos 
feitos, Silvestre observa que o primeiro processo 
tramita perante a juíza Dra. Isabel, sua tia. Já o 
segundo processo tramita perante o juiz Dr. 
Zacarias, que, coincidentemente, é o locador do 
imóvel onde o Dr. Silvestre reside. Considerando o 
disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, 
assinale a afirmativa correta.  
A) O Dr. Silvestre cometerá infração ética se atuar 
em qualquer dos processos, tendo em vista o grau 
de parentesco com a primeira magistrada e a 
existência de relação negocial com o segundo juiz.  
B) O Dr. Silvestre cometerá infração ética apenas 
se atuar no processo que tramita perante a juíza 
Dra. Isabel, tendo em vista o grau de parentesco 
com a magistrada. Quanto ao segundo processo, 
não há vedação ética ao patrocínio na demanda.  
C) O Dr. Silvestre cometerá infração ética apenas 
se atuar no processo que tramita perante o juiz Dr. 
Zacarias, tendo em vista a existência de relação 
negocial com o magistrado. Quanto ao primeiro 
processo, não há vedação ética ao patrocínio na 
demanda.  
D) O Dr. Zacarias não cometerá infração ética se 
atuar em ambos os feitos, pois as hipóteses de 
suspeição e impedimento dos juízes versam sobre 
seu relacionamento com as partes, e não com os 
advogados. 
 
7) Diogo é estudante de Direito com elevado 
desempenho acadêmico. Ao ingressar nos últimos 
anos do curso, ele é convidado por um ex-
professor para estagiar em seu escritório. Inscrito 
nos quadros de estagiários da OAB e 
demonstrando alta capacidade, Diogo ganha a 
confiança dos sócios do escritório e passa a, 
isoladamente e sob a responsabilidade do 
advogado, retirar e devolver autos em cartório, 
assinando a respectiva carga; visar atos 
constitutivos de sociedades para que sejam 
admitidos a registro; obter junto a escrivães e 
chefes de secretaria certidões de peças ou autos 
de processos em curso ou findos; assinar petições 
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de juntada de documentos a processos judiciais ou 
administrativos; e subscrever embargos de 
declaração opostos em face de decisões judiciais. 
Considerando as diversas atividades 
desempenhadas por Diogo, isoladamente e sob a 
responsabilidade do advogado, de acordo com o 
Estatuto e Regulamento da OAB, ele pode  
A) retirar e devolver autos em cartório, assinando a 
respectiva carga, bem como visar atos constitutivos 
de sociedades, para que sejam admitidos a 
registro.  
B) obter, junto a escrivães e chefes de secretaria, 
certidões de peças ou autos de processos em 
curso ou findos, bem como assinar petições de 
juntada de documentos a processos judiciais ou 
administrativos.  
C) obter, junto a escrivães e chefes de secretaria, 
certidões de peças ou autos de processos findos, 
mas não de processos em curso, bem como 
subscrever embargos de declaração opostos em 
face de decisões judiciais.  
D) assinar petições de juntada de documentos a 
processos judiciais, mas não a processos 
administrativos, nem subscrever embargos de 
declaração opostos em face de decisões judiciais. 
 
8) O advogado Stéfano, buscando facilitar a 
satisfação de honorários advocatícios contratuais a 
que fará jus, estuda tomar duas providências: de 
um lado, tenciona incluir expressamente no 
contrato de prestação de seus serviços, com 
concordância do cliente, autorização para que se 
dê compensação de créditos pelo advogado, de 
importâncias devidas ao cliente; de outro, pretende 
passar a empregar, para o recebimento de 
honorários, sistema de cartão de crédito, mediante 
credenciamento junto a uma operadora. Tendo em 
vista as medidas pretendidas pelo advogado e as 
disposições do Código de Ética e Disciplina da 
OAB, assinale a afirmativa correta.  
A) Não é permitida a compensação de créditos, 
pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente, 
sendo vedada a inclusão de cláusula nesse sentido 
no contrato de prestação de serviços. De igual 
maneira, não é admitido o emprego de sistema de 
cartões de crédito para recebimento de honorários, 
mediante credenciamento junto a operadoras de tal 
ramo.  
B) Não é permitida a compensação de créditos, 
pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente, 
sendo vedada a inclusão de cláusula nesse sentido 
no contrato de prestação de serviços. Porém, é 
admitido o emprego de sistema de cartões de 

crédito para recebimento de honorários, mediante 
credenciamento junto a operadoras de tal ramo.  
C) É admitida a compensação de créditos, pelo 
advogado, de importâncias devidas ao cliente, se 
houver autorização para tanto no contrato de 
prestação de serviços. Também é permitido o 
emprego de sistema de cartões de crédito para 
recebimento de honorários, mediante 
credenciamento junto a operadoras de tal ramo. 
D) É admitida a compensação de créditos, pelo 
advogado, de importâncias devidas ao cliente, se 
houver autorização para tanto no contrato de 
prestação de serviços. Porém, não é permitido o 
emprego de sistema de cartões de crédito para 
recebimento de honorários, mediante 
credenciamento junto a operadoras de tal ramo. 
permitido o emprego de sistema de cartões de 
crédito para recebimento de honorários, mediante 
credenciamento junto a operadoras de tal ramo. 
 
9) É verdade que nas democracias o povo parece 
fazer o que quer, mas a liberdade política não 
consiste nisso. 
Montesquieu 
No preâmbulo da Constituição da República, os 
constituintes afirmaram instituir um Estado 
Democrático destinado a assegurar, dentre outras 
coisas, a liberdade. Esse é um conceito de 
fundamental importância para a Filosofia do Direito, 
muito debatido por inúmeros autores. Uma 
importante definição utilizada no mundo jurídico é a 
que foi dada por Montesquieu em seu Do Espírito 
das Leis. 
Assinale a opção que apresenta a definição desse 
autor na obra citada. 
A) A liberdade consiste na forma de governo dos 
homens, e não no governo das leis. 
B) A disposição de espírito pela qual a alma 
humana nunca pode ser aprisionada é o que 
chamamos de liberdade. 
C) Liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis 
permitem. 
D) O direito de resistência aos governos injustos é 
a expressão maior da liberdade. 
 
10) A igualdade de recursos é uma questão de 
igualdade de quaisquer recursos que os indivíduos 
possuam privadamente. Ronald Dworkin  
A igualdade é um dos valores supremos presentes 
na Constituição da República e, também, objeto de 
um debate profundo no âmbito da Filosofia do 
Direito. Assinale a alternativa que apresenta a 
concepção de igualdade distributiva, defendida por 
Ronald Dworkin em seu livro A Virtude Soberana.  
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A) Circunstâncias segundo as quais as pessoas 
não são iguais em bem-estar, mas nos recursos de 
que dispõem.  
B) Possibilidade de que todos os membros de uma 
comunidade política devem ter de usufruir o bem-
estar em condição de igualdade.  
C) Igual partilha dos poderes políticos e dos direitos 
individuais em uma dada sociedade.  
D) Um conjunto de políticas que assegurem a 
maximização utilitária do bem-estar em médio a 
longo prazo para a maior parte da população. 
 
11) Considere a seguinte situação hipotética: 
Decreto Legislativo do Congresso Nacional susta 
Ato Normativo do Presidente da República que 
exorbita dos limites da delegação legislativa 
concedida. 
Insatisfeito com tal Iniciativa do Congresso 
Nacional e levando em consideração o sistema 
brasileiro de controle de constitucionalidade, o 
Presidente da República pode 
A) deflagrar o controle repressivo concentrado 
mediante uma Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF), pois não cabe Ação 
Direta de Inconstitucionalidade de decreto 
legislativo. 
B) recorrer ao controle preventivo jurisdicional 
mediante o ajuizamento de um Mandado de 
Segurança perante o Supremo Tribunal Federal. 
C) deflagrar o controle repressivo político mediante 
uma representação de inconstitucionalidade, pois 
se trata de um ato do Poder Legislativo. 
D) deflagrar o controle repressivo concentrado 
mediante uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI), uma vez que o decreto legislativo é ato 
normativo primário. 
 
12) Edinaldo, estudante de Direito, realizou 
intensas reflexões a respeito da eficácia e da 
aplicabilidade do Art. 14, § 4º, da Constituição da 
República, segundo o qual “os inalistáveis e os 
analfabetos são inelegíveis”. 
A respeito da norma obtida a partir desse comando, 
à luz da sistemática constitucional, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Ela veicula programa a ser implementado pelos 
cidadãos, sem interferência estatal, visando à 
realização de fins sociais e políticos. 
B) Ela tem eficácia plena e aplicabilidade direta, 
imediata e integral, pois, desde que a CRFB/88 
entrou em vigor, já está apta a produzir todos os 
seus efeitos. 
C) Ela apresenta contornos programáticos, 
dependendo sempre de regulamentação 

infraconstitucional para alcançar plenamente sua 
eficácia. 
D) Ela tem aplicabilidade indireta e imediata, não 
integral, produzindo efeitos restritos e limitados em 
normas infraconstitucionais quando da 
promulgação da Constituição da República. 
  
13) Atos generalizados de violência e vandalismo 
foram praticados nas capitais de alguns estados do 
país, com ações orquestradas pelo crime 
organizado. Identificados e presos alguns dos 
líderes desses movimentos, numerosos políticos, 
com apoio popular, propuseram a criação, pela 
forma juridicamente correta, de um juízo especial 
para apreciação desses fatos, em caráter 
temporário, a fim de que o julgamento dos líderes 
presos se revele exemplar. 
Ao submeterem essa ideia a um advogado 
constitucionalista, este afirma que, segundo a 
ordem jurídico-constitucional brasileira, a criação 
de tal juízo 
A) é constitucional, pois o apoio popular tem o 
condão de legitimar a atuação do poder público, 
ainda que esta seja contrária ao ordenamento 
jurídico vigente. 
B) é inconstitucional, em razão de vedação 
expressa da Constituição da República de 1988 à 
criação de juízo ou tribunal de exceção. 
C) necessita de previsão legislativa ordinária, já 
que a criação de juízos é competência do Poder 
Legislativo, após iniciativa do Poder Judiciário. 
D) pressupõe a necessária alteração da 
Constituição da República de 1988, por via de 
emenda, de maneira a suprimir a vedação ali 
existente. 
 
14) As contas do Município Alfa referentes ao 
exercício financeiro de 2014, apresentadas pelo 
prefeito em 2015, receberam parecer desfavorável 
do Tribunal de Contas do referido Município, o qual 
foi criado antes da promulgação da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. O 
Presidente da Câmara, após o regular trâmite 
interno, editou resolução e aprovou as referidas 
contas públicas municipais, uma vez que as 
demonstrações contábeis de exercícios financeiros 
anteriores deveriam ter sido analisadas em 
consonância com o plano plurianual. Diante da 
narrativa exposta, assinale a afirmativa correta.  
A) A competência para julgar as contas é do 
Tribunal de Contas do Município, órgão do Poder 
Judiciário, não podendo, em nenhuma hipótese, o 
Legislativo local afastá- la, sob pena de violação ao 



 

Rua Voluntários da Pátria, N.º 103, 1º andar – Curitiba – Paraná. Fone: 3232-3756       
WWW.LUIZCARLOS.COM.BR 

princípio da separação e harmonia entre os 
Poderes.  
B) O parecer do Tribunal de Contas do Município a 
respeito da rejeição das contas somente não será 
acatado pela Câmara Municipal por decisão de 2/3 
(dois terços) dos membros deste órgão.  
C) Considerando que o Tribunal de Contas do 
Município é órgão do Poder Legislativo e o 
Presidente da Câmara é a autoridade máxima de 
sua estrutura, é constitucional o afastamento, pelo 
Chefe do Poder Legislativo local, do entendimento 
de órgão a ele subordinado.  
D) O Presidente da Câmara agiu corretamente, 
pois a periodicidade para análise das contas 
públicas do Município deve ser de 5 (cinco) anos, e 
tal disposição não foi observada pelo Tribunal de 
Contas do Município. 
 
15) O prefeito do Município Ômega, ante a carência 
de estabelecimentos públicos de saúde capazes de 
atender satisfatoriamente às necessidades da 
população local, celebra diversos convênios com 
hospitais privados para que passem a integrar a 
rede de credenciados junto ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). Considerando o disposto na 
Constituição da República de 1988, sobre os 
convênios firmados pelo prefeito do Município 
Ômega, assinale a afirmativa correta.  
A) São válidos, uma vez que as instituições 
privadas podem participar de forma complementar 
do SUS, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos.  
B) São nulos, pois a CRFB/88 apenas autoriza, no 
âmbito da assistência à saúde, a participação de 
entidades públicas, não de instituições privadas, 
com ou sem fins lucrativos.  
C) São válidos, porque a destinação de recursos 
públicos para auxílio ou subvenção às instituições 
privadas com fins lucrativos está, inclusive, 
autorizada pela CRFB/88.  
D) São nulos, porque, conforme previsão 
constitucional expressa, compete privativamente à 
União, mediante convênio ou contrato de direito 
público, autorizar a participação de instituições 
privadas no SUS. 
 
16) A lei federal nº 123, sancionada em 2012, é 
objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade 
proposta por partido político com representação no 
Congresso Nacional. O referido diploma legal é 
declarado materialmente inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), em março de 
2014. Em outubro de 2016, membro da Câmara 
dos Deputados apresenta novo projeto de lei 

ordinária contendo regras idênticas àquelas 
declaradas materialmente inconstitucionais. 
Tomando por base o caso apresentado acima, 
assinale a afirmativa correta.  
A) A decisão proferida pelo STF produz eficácia 
contra todos e efeito vinculante relativamente aos 
órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, inclusive nas suas funções típicas; logo, 
o novo projeto de lei ordinária, uma vez aprovado 
pelo Congresso Nacional, será nulo por ofensa à 
coisa julgada.  
B) Em observância ao precedente firmado na 
referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, o 
plenário do STF pode, em sede de controle 
preventivo, obstar a votação do novo projeto de lei 
por conter regras idênticas àquelas já declaradas 
inconstitucionais.  
C) A decisão proferida pelo STF não vincula o 
Poder Legislativo ou o plenário do próprio Tribunal 
em relação a apreciações futuras da temática; logo, 
caso o novo projeto de lei venha a ser aprovado e 
sancionado, a Corte pode vir a declarar a 
constitucionalidade da nova lei.  
D) A decisão proferida pelo STF é ineficaz em 
relação a terceiros, porque o partido político com 
representação no Congresso Nacional não está 
elencado no rol constitucional de legitimados aptos 
a instaurar o processo objetivo de controle 
normativo abstrato. 
 
17) A Lei Orgânica do Município “Z”, com 70.000 
habitantes, dispõe que o Poder Legislativo deverá 
fixar o número de vereadores para a composição 
da Câmara Municipal. Resolução da Câmara 
Municipal de “Z” fixou em 13 o número de 
vereadores para a próxima legislatura. 
Considerando a situação narrada e o sistema 
constitucional brasileiro, assinale a afirmativa 
correta.  
A) A Lei Orgânica e a Resolução são 
inconstitucionais por afrontarem a Constituição da 
República.  
B) Como ato normativo secundário, a Resolução 
não pode ser objeto de controle de 
constitucionalidade.  
C) A resolução é inconstitucional, em razão do 
número de vereadores estabelecido.  
D) A Lei Orgânica do Município “Z” é 
inconstitucional, pois viola o princípio da separação 
dos poderes. 
 
18) Há cerca de três meses, foi verificado que os 
presos da Penitenciária Quebrantar estavam 
sofrendo diversas formas de maus tratos, incluindo 
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violência física. Você foi contratado(a) por 
familiares dos presos, que lhe disseram ter 
elementos suficientes para acreditar que qualquer 
medida judicial no Brasil seria ineficaz no prazo 
desejado. Por isso, eles o(a) consultaram sobre a 
possibilidade de submeter o caso à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). 
Considerando as regras de funcionamento dessa 
Comissão, você deve informá-los de que a CIDH 
pode receber a denúncia: 
A) caso sejam feitas petições individualizadas, uma 
vez que os casos de violação de direitos previstos 
no Pacto de São José da Costa Rica devem ser 
julgados diretamente pela Corte Interamericana de 
Justiça. 
B) caso sejam feitas petições individualizadas 
relatando a violação sofrida por cada uma das 
vítimas e as relacionando aos direitos previstos na 
Convenção Americana; assim, a CIDH poderá 
adotar as medidas que julgar necessárias para a 
cessação da violação. 
C) caso entenda haver situação de gravidade e 
urgência. Assim, a CIDH poderá instaurar de ofício 
um procedimento no qual solicita que o Estado 
brasileiro adote medidas cautelares de natureza 
coletiva para evitar danos irreparáveis aos presos. 
D) caso entenda haver situação de gravidade e 
urgência. Assim, a CIDH deve encaminhar 
diretamente o caso à Corte Interamericana de 
Justiça, que poderá ordenar a medida provisória 
que julgar necessária à cessação da violação. 
 
19) João sempre agiu de forma prestativa e 
solidária na comunidade, ajudando todas as 
pessoas conforme suas possibilidades. Agora, os 
conhecidos estão revoltados porque ele foi 
abandonado pelos filhos, quando eles se tornaram 
adultos. Enquanto os filhos estão empregados, 
João tem dificuldades financeiras até para comprar 
comida. Você foi procurado(a) por um grupo de 
pessoas que buscam amparo para esse idoso. 
Tendo em vista a Constituição da República e o 
Estatuto do Idoso, assinale a afirmativa correta.  
A) O dever de amparo, incluindo obrigação 
alimentar, dá-se apenas dos pais para os filhos; 
portanto, não se pode exigir juridicamente dos 
filhos a prestação alimentar para os pais que 
estejam em necessidade.  
B) João pode exigir judicialmente dos filhos 
prestação alimentar que funcione como amparo, 
mas caso seus filhos se mantenham omissos, o 
Poder Judiciário ou o Ministério Público podem 
determinar medida de orientação e apoio 
temporários.  

C) A pensão alimentícia por parte dos filhos é 
exigível judicialmente, mas se houver 
inadimplência, não há nenhuma medida de 
proteção que o Poder Judiciário possa determinar, 
pois se trata de questão privada.  
D) Não há alternativa jurídica para o problema de 
João de acordo com a legislação brasileira, sendo 
a única solução possível a solidariedade de 
pessoas próximas e sensíveis. 
 
20) Henrique e Ruth se casaram no Brasil e se 
mudaram para a Holanda, onde permaneceram por 
quase 4 anos. Após um período difícil, o casal, que 
não tem filhos, nem bens, decide, de comum 
acordo, se divorciar e Ruth pretende retornar ao 
Brasil. 
Com relação à dissolução do casamento, assinale 
a afirmativa correta. 
A) O divórcio só poderá ser requerido no Brasil, eis 
que o casamento foi realizado no Brasil. 
B) O divórcio, se efetivado na Holanda, precisa ser 
reconhecido e homologado perante o STJ para que 
tenha validade no Brasil. 
C) O divórcio consensual pode ser reconhecido no 
Brasil sem que seja necessário proceder à 
homologação. 
D) Para requerer o divórcio no Brasil, o casal 
deverá, primeiramente, voltar a residir no país. 
 
21) Em 22 de julho de 1997, foi promulgada a Lei 
nº 9.474, que define os mecanismos para 
implementação da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Estatuto dos Refugiados, da qual o Brasil é 
signatário. A respeito dos mecanismos, termos e 
condições nela previstos, assinale a afirmativa 
correta.  
A) Para que possa solicitar refúgio, o indivíduo 
deve ter ingressado no Brasil de maneira regular.  
B) Compete ao Ministério da Justiça declarar o 
reconhecimento, em primeira instância, da 
condição de refugiado.  
C) O refugiado poderá exercer atividade 
remunerada no Brasil, ainda que pendente o 
processo de refúgio.  
D) Na hipótese de decisão negativa no curso do 
processo de refúgio, é cabível a interposição de 
recurso pelo refugiado perante o Supremo Tribunal 
Federal. 
 
22) João e Maria celebraram entre si contrato de 
locação, sendo João o locador e proprietário do 
imóvel. No contrato, eles estipularam que a 
responsabilidade pelo pagamento do Imposto sobre 
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a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 
do imóvel será de Maria, locatária. 
Com base nessas informações, assinale a 
afirmativa correta. 
A) O contrato será ineficaz entre as partes, pois 
transferiu a obrigação de pagar o imposto para 
pessoa não prevista em lei. 
B) O contrato firmado entre particulares não poderá 
se opor ao fisco municipal, no que tange à 
alteração do sujeito passivo do tributo. 
C) O contrato é válido e eficaz, e, por consequência 
dele, a responsabilidade pelo pagamento do tributo 
se tornará solidária, podendo o fisco municipal 
cobrá-lo de João e/ou de Maria. 
D) No caso de o fisco municipal cobrar o tributo de 
João, ele não poderá ajuizar ação regressiva em 
face de Maria. 
 
23) Considere que Luís é um andarilho civilmente 
capaz que não elegeu nenhum lugar como seu 
domicílio tributário, não tem domicílio civil, nem 
residência fixa, e não desempenha habitualmente 
atividades em endereço certo. 
A partir da hipótese apresentada, de acordo com o 
Código Tributário Nacional e no silêncio de 
legislação específica, assinale a afirmativa correta. 
A) Luís nunca terá domicílio tributário. 
B) O domicílio tributário de Luís será o lugar da 
situação de seus bens ou da ocorrência do fato 
gerador. 
C) O domicílio tributário de Luís será, 
necessariamente, a sede da entidade tributante. 
D) O domicílio tributário de Luís será a residência 
de seus parentes mais próximos ou o lugar da 
situação dos bens de Luís. 
 
24) O Estado A ajuizou execução fiscal em face da 
pessoa jurídica B, com o objetivo de cobrar crédito 
referente ao Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). 
Nesse sentido, requereu, em sua petição inicial, 
que, após a citação, fosse determinada a imediata 
indisponibilidade de bens e direitos da contribuinte. 
Nesse caso, o juiz deve indeferir o pedido, porque 
a decretação da indisponibilidade de bens e direitos 
A) ocorre somente após o insucesso do pedido de 
constrição sobre ativos financeiros, embora 
desnecessária qualquer outra providência. 
B) ocorre somente após a expedição de ofícios aos 
registros públicos do domicílio do executado, 
embora desnecessária qualquer outra providência. 
C) ocorre somente após o exaurimento das 
diligências na busca por bens penhoráveis. 
D) é impossível durante a execução fiscal. 

 
25) A pessoa jurídica XYZ, prestadora de serviços 
contábeis, é devedora de Imposto sobre a Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ), além de multa moratória e 
punitiva, dos anos-calendário de 2014 e 2015. No 
ano de 2016, a pessoa jurídica XYZ foi incorporada 
pela pessoa jurídica ABC, também prestadora de 
serviços contábeis. Sobre a responsabilidade 
tributária da pessoa jurídica ABC, assinale a 
afirmativa correta.  
A) Ela é responsável apenas pelo IRPJ devido, não 
sendo responsável pelo pagamento das multas 
moratória e punitiva.  
B) Ela é responsável integral, tanto pelo pagamento 
do IRPJ devido quanto pelas multas moratória e 
punitiva.  
C) Ela não é responsável pelo pagamento do IRPJ 
e das multas moratória e punitiva, uma vez que não 
praticou o fato gerador do tributo.  
D) Ela é responsável apenas pelo IRPJ e pela 
multa moratória, não sendo responsável pelo 
pagamento da multa punitiva. 
 
26) O Estado E publicou a Lei nº 123, instituindo 
anistia relativa às infrações cometidas em 
determinada região de seu território, em função de 
condições a ela peculiares. Diante desse fato, o 
contribuinte C apresentou requerimento para a 
concessão da anistia, comprovando o 
preenchimento das condições e o cumprimento dos 
requisitos previstos em lei. Efetivada a anistia por 
despacho da autoridade administrativa, verificou-se 
o descumprimento, por parte do contribuinte, das 
condições estabelecidas em lei, gerando a 
revogação da anistia de ofício. Diante da situação 
apresentada, assinale a afirmativa correta.  
A) A anistia instituída pela Lei nº 123 é inviável, 
pois a anistia deve abranger todo o território da 
entidade tributante.  
B) Não é possível a revogação da anistia, pois o 
preenchimento das condições e o cumprimento dos 
requisitos previstos em lei, por parte do 
contribuinte, geram direito adquirido.  
C) A anistia instituída pela Lei nº 123 é inviável, 
pois a anistia somente pode ser concedida em 
caráter geral.  
D) É possível a revogação da anistia, pois o 
despacho da autoridade administrativa efetivando a 
anistia não gera direito adquirido. 
 
27) João foi aprovado em concurso público 
promovido pelo Estado Alfa para o cargo de 
analista de políticas públicas, tendo tomado posse 
no cargo, na classe inicial da respectiva carreira. 
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Ocorre que João é uma pessoa proativa e teve, 
como gestor, excelentes experiências na iniciativa 
privada. 
Em razão disso, ele decidiu que não deveria 
cumprir os comandos determinados por agentes 
superiores na estrutura administrativa, porque ele 
as considerava contrárias ao princípio da eficiência, 
apesar de serem ordens legais. 
A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa 
correta. 
A) João possui total liberdade de atuação, não se 
submetendo a comandos superiores, em 
decorrência do princípio da eficiência. 
B) A liberdade de atuação de João é pautada 
somente pelo princípio da legalidade, considerando 
que não existe escalonamento de competência no 
âmbito da Administração Pública. 
C) João tem dever de obediência às ordens legais 
de seus superiores, em razão da relação de 
subordinação decorrente do poder hierárquico. 
D) As autoridades superiores somente podem 
realizar o controle finalístico das atividades de 
João, em razão da relação de vinculação 
estabelecida com os superiores hierárquicos. 
 
28) Marcelo é médico do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado Beta e foi aprovado em concurso 
público para o cargo de médico civil junto a um 
determinado hospital da União, que é uma 
autarquia federal. 
A partir do fato apresentado, acerca da acumulação 
de cargos públicos, assinale a afirmativa correta. 
A) Por exercer atividade militar, Marcelo não pode 
acumular os cargos em comento. 
B) Marcelo pode acumular os cargos em questão, 
pois não existe, no ordenamento pátrio, qualquer 
vedação à acumulação de cargos ou de empregos 
públicos em geral. 
C) A acumulação de cargos por Marcelo não é 
viável, sendo cabível somente quando os cargos 
pertencem ao mesmo ente da Federação. 
D) É possível a acumulação de cargos por Marcelo, 
desde que haja compatibilidade de horários. 
  
29) Em ação civil pública por atos de improbidade 
que causaram prejuízo ao erário, ajuizada em 
desfavor de José, servidor público estadual estável, 
o Juízo de 1º grau, após os devidos trâmites, 
determinou a indisponibilidade de todos os bens do 
demandado, cujo patrimônio é superior aos danos 
e às demais imputações que constam na inicial. 
Apresentado o recurso pertinente, observa-se que 
a aludida decisão 

A) não merece reforma, na medida em que José 
deve responder com todo o seu patrimônio, 
independentemente do prejuízo causado pelos atos 
de improbidade que lhe são imputados. 
B) deve ser reformada, considerando que somente 
podem ser objeto da cautelar os bens adquiridos 
depois da prática dos atos de improbidade 
imputados a José. 
C) deve ser reformada, pois não é possível, por 
ausência de previsão legal, a determinação de tal 
medida cautelar em ações civis públicas por ato de 
improbidade. 
D) deve ser reformada, porquanto a cautelar 
somente pode atingir tantos bens quantos 
bastassem para garantir as consequências 
financeiras dos atos de improbidade imputados a 
José. 
 
30) O Ministério Público estadual ajuizou ação civil 
pública por improbidade em desfavor de Odorico, 
prefeito do Município Beta, perante o Juízo de 1º 
grau. Após os devidos trâmites e do recebimento 
da inicial, surgiram provas contundentes de que 
Odorico se utilizava da máquina administrativa para 
intimidar servidores e prejudicar o andamento das 
investigações, razão pela qual o Juízo de 1º grau 
determinou o afastamento cautelar do chefe do 
Poder Executivo municipal pelo prazo de sessenta 
dias.  
Nesse caso, o Juízo de 1º grau  
A) não poderia ter dado prosseguimento ao feito, 
na medida em que Odorico é agente político e, por 
isso, não responde com base na lei de 
improbidade, mas somente na esfera política, por 
crime de responsabilidade.  
B) não tem competência para o julgamento da ação 
civil pública por improbidade ajuizada em face de 
Odorico, ainda que o agente tenha foro por 
prerrogativa junto ao respectivo Tribunal de Justiça 
estadual.  
C) não poderia ter determinado o afastamento 
cautelar de Odorico, pois a perda da função pública 
só se efetiva com o trânsito em julgado da 
sentença condenatória.  
D) agiu corretamente ao determinar o afastamento 
cautelar de Odorico, que, apesar de constituir 
medida excepcional, cabe quando o agente se 
utiliza da máquina administrativa para intimidar 
servidores e prejudicar o andamento do processo. 
 
31) O Estado “X” pretende fazer uma reforma 
administrativa para cortar gastos. Com esse intuito, 
espera concentrar diversas secretarias estaduais 
em um mesmo prédio, mas não dispõe de um 
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imóvel com a área necessária. Após várias 
reuniões com a equipe de governo, o governador 
decidiu desapropriar, por utilidade pública, um 
enorme terreno de propriedade da União para 
construir o edifício desejado. Sobre a questão 
apresentada, assinale a afirmativa correta.  
A) A União pode desapropriar imóveis dos Estados, 
atendidos os requisitos previstos em lei, mas os 
Estados não podem desapropriar imóveis da União.  
B) Para que haja a desapropriação pelo Estado “X”, 
é imprescindível que este ente federado 
demonstre, em ação judicial, estar presente o 
interesse público.  
C) A desapropriação é possível, mas deve ser 
precedida de autorização legislativa dada pela 
Assembleia Legislativa.  
D) A desapropriação é possível, mas deve ser 
precedida de autorização legislativa dada pelo 
Congresso Nacional. 
 
32) Ao realizar uma auditoria interna, certa 
entidade administrativa federal, no exercício da 
autotutela, verificou a existência de um ato 
administrativo portador de vício insanável, que 
produz efeitos favoráveis para a sociedade 
Tudobeleza S/A, a qual estava de boa fé. O ato foi 
praticado em 10 de fevereiro de 2012. Em razão 
disso, em 17 de setembro de 2016, a entidade 
instaurou processo administrativo, que, após o 
exercício da ampla defesa e do contraditório, 
culminou na anulação do ato em 05 de junho de 
2017. Com relação ao transcurso do tempo na 
mencionada situação hipotética, assinale a 
afirmativa correta.  
A) Não há decadência do direito de anular o ato 
eivado de vício, considerando que o processo que 
resultou na invalidação foi instaurado dentro do 
prazo de 5 (cinco) anos.  
B) Consumou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) 
anos para o exercício do poder de polícia por parte 
da Administração Pública federal.  
C) O transcurso do tempo não surte efeitos no caso 
em questão, considerando que a Administração 
pode anular seus atos viciados a qualquer tempo.  
D) Consumou-se a decadência para o exercício da 
autotutela, pois, entre a prática do ato e a 
anulação, transcorreram mais de 5 (cinco) anos. 
 
33) Damião, proprietário de terrenos não utilizados, 
mantidos para fins de especulação imobiliária, é 
notificado pela autoridade pública municipal, uma 
vez que seu terreno está incluído no plano Diretor 
do Município XYZ, e a Lei Municipal nº 123 

determinou a edificação compulsória e aplicação de 
IPTU progressivo no tempo. 
Sobre as possíveis consequências que Damião 
pode sofrer, assinale a afirmativa correta. 
A) Caso não seja cumprida a notificação no prazo 
estabelecido, o Poder Público procederá à 
aplicação do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU) progressivo no tempo, o 
qual pode ser majorado indefinidamente, até que 
alcance o valor do bem. 
B) Ainda que Damião transfira o imóvel, a 
obrigação de edificação compulsória é transferida 
aos adquirentes, sem que haja interrupção dos 
prazos previamente estabelecidos pelo Poder 
Público. 
C) O Poder Público Municipal poderá desapropriar 
o imóvel de Damião mediante pagamento de 
indenização justa, prévia e em dinheiro, que 
refletirá o valor da base de cálculo do IPTU. 
D) Não há consequência jurídica no 
descumprimento, tendo em vista a não 
autoexecutoridade nos atos do Poder Público em 
tema de política urbana, sendo necessária a 
intervenção do Poder Judiciário. 
 
34) A Lei Federal nº 123, de iniciativa parlamentar, 
estabelece regras gerais acerca do parcelamento 
do solo urbano. Em seguida, a Lei Municipal nº 147 
fixa área que será objeto do parcelamento, em 
função da subutilização de imóveis. Inconformado 
com a nova regra, que atinge seu imóvel, Carlos 
procura seu advogado para que o oriente sobre 
uma possível irregularidade nas novas regras. 
Considerando a hipótese, acerca da Lei Federal nº 
123, assinale a afirmativa correta.  
A) É formalmente inconstitucional, uma vez que é 
competência dos municípios legislar sobre política 
urbana.  
B) É formalmente inconstitucional, uma vez que a 
competência para iniciativa de leis sobre política 
urbana é privativa do Presidente da República.  
C) Não possui vício de competência, já que a Lei 
Municipal nº 147 é inconstitucional, sendo da 
competência exclusiva da União legislar sobre 
política urbana.  
D) Não possui vício de competência, assim como a 
Lei Municipal nº 147, sendo ainda de competência 
dos municípios a execução da política urbana. 
 
35) Eduardo comprometeu-se a transferir para 
Daniela um imóvel que possui no litoral, mas uma 
cláusula especial no contrato previa que a 
transferência somente ocorreria caso a cidade em 
que o imóvel se localiza viesse a sediar, nos 
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próximos dez anos, um campeonato mundial de 
surfe. Depois de realizado o negócio, todavia, o 
advento de nova legislação ambiental impôs regras 
impeditivas para a realização do campeonato 
naquele local. 
Sobre a incidência de tais regras, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Daniela tem direito adquirido à aquisição do 
imóvel, pois a cláusula especial configura um 
termo. 
B) Prevista uma condição na cláusula especial, 
Daniela tem direito adquirido à aquisição do imóvel. 
C) Há mera expectativa de direito à aquisição do 
imóvel por parte de Daniela, pois a cláusula 
especial tem natureza jurídica de termo. 
D) Daniela tem somente expectativa de direito à 
aquisição do imóvel, uma vez que há uma condição 
na cláusula especial. 
  
36) Caio, locador, celebrou com Marcos, locatário, 
contrato de locação predial urbana pelo período de 
30 meses, sendo o instrumento averbado junto à 
matrícula do imóvel no RGI. Contudo, após seis 
meses do início da vigência do contrato, Caio 
resolveu se mudar para Portugal e colocou o bem à 
venda, anunciando-o no jornal pelo valor de R$ 
500.000,00. 
Marcos tomou conhecimento do fato pelo anúncio e 
entrou em contato por telefone com Caio, 
afirmando estar interessado na aquisição do bem e 
que estaria disposto a pagar o preço anunciado. 
Caio, porém, disse que a venda do bem imóvel já 
tinha sido realizada pelo mesmo preço a Alexandre. 
Além disso, o adquirente do bem, Alexandre, iria 
denunciar o contrato de locação e Marcos teria que 
desocupar o imóvel em 90 dias. 
Acerca dos fatos narrados, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Marcos, tendo sido preterido na alienação do 
bem, poderá depositar o preço pago e as demais 
despesas do ato e haver para si a propriedade do 
imóvel. 
B) Marcos não tem direito de preferência na 
aquisição do imóvel, pois a locação é por prazo 
determinado. 
C) Marcos somente poderia exercer direito de 
preferência na aquisição do imóvel se fizesse oferta 
superior à de Alexandre. 
D) Marcos, tendo sido preterido na alienação do 
bem, poderá reclamar de Alexandre, adquirente, 
perdas e danos, e poderá permanecer no imóvel 
durante toda a vigência do contrato, mesmo se 
Alexandre denunciar o contrato de locação. 
 

37) Laurentino constituiu servidão de vista no 
registro competente, em favor de Januário, 
assumindo o compromisso de não realizar qualquer 
ato ou construção que embarace a paisagem de 
que Januário desfruta em sua janela. Após o 
falecimento de Laurentino, seu filho Lucrécio 
decide construir mais dois pavimentos na casa para 
ali passar a habitar com sua esposa. 
Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. 
A) Januário não pode ajuizar uma ação 
possessória, eis que a servidão é não aparente. 
B) Diante do falecimento de Laurentino, a servidão 
que havia sido instituída automaticamente se 
extinguiu. 
C) A servidão de vista pode ser considerada 
aparente quando houver algum tipo de aviso sobre 
sua existência. 
D) Januário pode ajuizar uma ação possessória, 
provando a existência da servidão com base no 
título. 
  
38) Quincas adentra terreno vazio e, de forma 
pública, passa a construir ali a sua moradia. Após o 
exercício ininterrupto da posse por 17 (dezessete) 
anos, pleiteia judicialmente o reconhecimento da 
propriedade do bem pela usucapião. 
Durante o processo, constatou-se que o imóvel 
estava hipotecado em favor de Jovelino, para o 
pagamento de numerários devidos por Adib, 
proprietário do imóvel. 
Com base nos fatos apresentados, assinale a 
afirmativa correta. 
A) A hipoteca existente em benefício de Jovelino 
prevalece sobre eventual direito de Quincas, tendo 
em vista o princípio da prioridade no registro. 
B) A hipoteca é um impeditivo para o 
reconhecimento da usucapião, tendo em vista a 
função social do crédito garantido. 
C) Como a usucapião é modo originário de 
aquisição da propriedade, a hipoteca não é capaz 
de impedir a sua consumação. 
D) Quincas pode adquirir, pela usucapião, o imóvel 
em questão, porém ficará com o ônus de quitar o 
débito que a hipoteca garantia. 
 
39) Paulo, viúvo, tinha dois filhos: Mário e Roberta. 
Em 2016, Mário, que estava muito endividado, 
cedeu para seu amigo Francisco a quota-parte da 
herança a que fará jus quando seu pai falecer, pelo 
valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 
pago à vista. Paulo falece, sem testamento, em 
2017, deixando herança líquida no valor de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais). Sobre a 
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partilha da herança de Paulo, assinale a afirmativa 
correta.  
A) Francisco não será contemplado na partilha 
porque a cessão feita por Mário é nula, razão pela 
qual Mário e Roberta receberão, cada um, R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).  
B) Francisco receberá, por força da partilha, R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), Mário ficará 
com R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e 
Roberta com R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais).  
C) Francisco e Roberta receberão, cada um, por 
força da partilha, R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais) e Mário nada receberá.  
D) Francisco receberá, por força da partilha, R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), Roberta ficará 
com R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e 
Mário nada receberá. 
 
40) Em ação judicial na qual Paulo é réu, levantou-
se controvérsia acerca de seu domicílio, relevante 
para a determinação do juízo competente. Paulo 
alega que seu domicílio é a capital do Estado do 
Rio de Janeiro, mas o autor sustenta que não há 
provas de manifestação de vontade de Paulo no 
sentido de fixar seu domicílio naquela cidade. 
Sobre o papel da vontade nesse caso, assinale a 
afirmativa correta.  
A) Por se tratar de um fato jurídico em sentido 
estrito, a vontade de Paulo na fixação de domicílio 
é irrelevante, uma vez que não é necessário levar 
em consideração a conduta humana para a 
determinação dos efeitos jurídicos desse fato.  
B) Por se tratar de um ato-fato jurídico, a vontade 
de Paulo na fixação de domicílio é irrelevante, uma 
vez que, embora se leve em consideração a 
conduta humana para a determinação dos efeitos 
jurídicos, não é exigível manifestação de vontade.  
C) Por se tratar de um ato jurídico em sentido 
estrito, embora os seus efeitos sejam 
predeterminados pela lei, a vontade de Paulo na 
fixação de domicílio é relevante, no sentido de 
verificar a existência de um ânimo de permanecer 
naquele local.  
D) Por se tratar de um negócio jurídico, a vontade 
de Paulo na fixação de domicílio é relevante, já que 
é a manifestação de vontade que determina quais 
efeitos jurídicos o negócio irá produzir. 
 
41) Em um bazar beneficente, promovido por Júlia, 
Marta adquiriu um antigo faqueiro, praticamente 
sem uso. Acreditando que o faqueiro era feito de 
prata, Marta ofereceu um preço elevado sem nada 
perguntar sobre o produto. Júlia, acreditando no 

espírito benevolente de sua vizinha, prontamente 
aceitou o preço oferecido. Após dois anos de uso 
constante, Marta percebeu que os talheres 
começaram a ficar manchados e a se dobrarem 
com facilidade. Consultando um especialista, ela 
descobre que o faqueiro era feito de uma liga 
metálica barata, de vida útil curta, e que, com o uso 
reiterado, ele se deterioraria. De acordo com o 
caso narrado, assinale a afirmativa correta.  
A) A compra e venda firmada entre Marta e Júlia é 
nula, por conter vício em seu objeto, um dos 
elementos essenciais do negócio jurídico.  
B) O negócio foi plenamente válido, considerando 
ter restado comprovado que Júlia não tinha 
qualquer motivo para suspeitar do engano de 
Marta.  
C) O prazo decadencial a ser observado para que 
Marta pretenda judicialmente o desfazimento do 
negócio deve ser contado da data de descoberta 
do vício.  
D) De acordo com a disciplina do Código Civil, Júlia 
poderá evitar que o negócio seja desfeito se 
oferecer um abatimento no preço de venda 
proporcional à baixa qualidade do faqueiro. 
 
42) Maria, aluna do 9º ano do Ensino Fundamental 
de uma escola que não adota a obrigatoriedade do 
uso de uniforme, frequenta regularmente culto 
religioso afro-brasileiro com seus pais. 
Após retornar das férias escolares, a aluna passou 
a ir às aulas com um lenço branco enrolado na 
cabeça, afirmando que necessitava permanecer 
coberta por 30 dias. As alunas Fernanda e Patrícia, 
incomodadas com a situação, procuraram a direção 
da escola para reclamar da vestimenta da aluna. O 
diretor da escola entrou em contato com o 
advogado do estabelecimento de ensino, a fim de 
obter subsídios para a sua decisão. 
A partir do caso narrado, assinale a opção que 
apresenta a orientação que você, como advogado 
da escola, daria ao diretor. 
A) Proibir o acesso da aluna à escola. 
B) Marcar uma reunião com os pais da aluna Maria, 
a fim de compeli-los a descobrir a cabeça da filha. 
C) Permitir o acesso regular da aluna. 
D) Proibir o acesso das três alunas. 
 
43) Os irmãos Fábio (11 anos) e João (9 anos) 
foram submetidos à medida protetiva de 
acolhimento institucional pelo Juízo da Infância e 
da Juventude, pois residiam com os pais em área 
de risco, que se recusavam a deixar o local, 
mesmo com a interdição do imóvel pela Defesa 
Civil. Passados uma semana do acolhimento 
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institucional, os pais de Fábio e João vão até a 
instituição para visitá-los, sendo impedidos de ter 
contato com os filhos pela diretora da entidade de 
acolhimento institucional, ao argumento de que 
precisariam de autorização judicial para visitar as 
crianças. Os pais dos irmãos decidem então 
procurar orientação jurídica de um advogado. 
Considerando os ditames do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, a direção da entidade de 
acolhimento institucional agiu corretamente?  
A) Sim, pois o diretor da entidade de acolhimento 
institucional é equiparado ao guardião, podendo 
proibir a visitação dos pais.  
B) Não, porque os pais não precisam de uma 
autorização judicial, mas apenas de um ofício do 
Conselho Tutelar autorizando a visitação.  
C) Sim, pois a medida protetiva de acolhimento 
institucional foi aplicada pelo Juíz da Infância, 
assim somente ele poderá autorizar a visita dos 
pais.  
D) Não, diante da ausência de vedação expressa 
da autoridade judiciária para a visitação, ou decisão 
que os suspenda ou os destitua do exercício do 
poder familiar. 
 
44) Os arquitetos Everton e Joana adquiriram 
pacote de viagens para passar a lua de mel na 
Europa, primeira viagem internacional do casal. 
Ocorre que o trajeto do voo previa conexão em um 
país que exigia visto de trânsito, tendo havido 
impedimento do embarque dos noivos, ainda no 
Brasil, por não terem o visto exigido. O casal 
questionou a agência de turismo por não ter dado 
qualquer explicação prévia nesse sentido, e a 
fornecedora informou que não se responsabilizava 
pela informação de necessidade de visto para a 
realização da viagem. 
Diante do caso apresentado, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Cabe ação de reparação por danos 
extrapatrimoniais, em razão da insuficiência de 
informação clara e precisa, que deveria ter sido 
prestada pela agência de turismo, no tocante à 
necessidade de visto de trânsito para a conexão 
internacional prevista no trajeto. 
B) Não houve danos materiais a serem ressarcidos, 
já que os consumidores sequer embarcaram, 
situação muito diferente de terem de retornar, às 
próprias expensas, diretamente do país de 
conexão, interrompendo a viagem durante o 
percurso. 
C) Não ocorreram danos extrapatrimoniais por se 
tratar de pessoas que tinham capacidade de leitura 
e compreensão do contrato, sendo culpa exclusiva 

das próprias vítimas a interrupção da viagem por 
desconhecerem a necessidade de visto de trânsito 
para realizarem a conexão internacional. 
D) Houve culpa exclusiva da empresa aérea que 
emitiu os bilhetes de viagem, não podendo a 
agência de viagem ser culpabilizada, por ser o 
comerciante responsável subsidiariamente e não 
responder diretamente pelo fato do serviço. 
 
45) Vera sofreu acidente doméstico e, sentindo 
fortes dores nas costas e redução da força dos 
membros inferiores, procurou atendimento médico-
hospitalar. A equipe médica prescreveu uma 
análise neurológica que, a partir dos exames de 
imagem, evidenciaram uma lesão na coluna. O 
plano de saúde, entretanto, negou o procedimento 
e o material, aduzindo negativa de cobertura, 
embora a moléstia estivesse prevista em contrato. 
Vera o(a) procura como advogado(a) a fim de 
saber se o plano de saúde poderia negar, sob a 
justificativa de falta de cobertura contratual, algo 
que os médicos informaram ser essencial para a 
diagnose correta da extensão da lesão da coluna. 
Neste caso, à luz da norma consumerista e do 
entendimento do STJ, assinale a afirmativa correta.  
A) O contrato de plano de saúde não é regido pelo 
Código do Consumidor e sim, exclusivamente, 
pelas normas da Agência Nacional de Saúde, o 
que impede a interpretação ampliativa, sob pena de 
comprometer a higidez econômica dos planos de 
saúde, respaldada no princípio da solidariedade.  
B) O plano de saúde pode se negar a cobrir o 
procedimento médico-hospitalar, desde que 
possibilite o reembolso de material indicado pelos 
profisisonais de medicina, ainda que imponha 
limitação de valores e o reembolso se dê de forma 
parcial.  
C) O contrato de plano de saúde é regido pelo 
Código do Consumidor e os planos de saúde 
apenas podem estabelecer para quais moléstias 
oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o 
tipo de tratamento que será prescrito, incumbência 
essa que pertence ao profissional da medicina que 
assiste ao paciente.  
D) O contrato de plano de saúde é regido pelo 
Código do Consumidor e, resguardados os direitos 
básicos do consumidor, os planos de saúde podem 
estabelecer para quais moléstias e para que tipo de 
tratamento oferecerão cobertura, de acordo com a 
categoria de cada nível contratado, sem que isso 
viole o CDC. 
 
46) Miguel e Paulo pretendem constituir uma 
sociedade do tipo limitada porque não pretendem 
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responder subsidiariamente pelas obrigações 
sociais. 
Na consulta a um advogado previamente à 
elaboração do contrato, foram informados de que, 
nesse tipo societário, todos os sócios respondem 
A) solidariamente pela integralização do capital 
social. 
B) até o valor da quota de cada um, sem 
solidariedade entre si e em relação à sociedade. 
C) até o valor da quota de cada um, após cinco 
anos da data do arquivamento do contrato. 
D) solidariamente pelas obrigações sociais. 
 
47) Um cliente apresenta a você um cheque 
nominal à ordem com as assinaturas do emitente 
no anverso e do endossante no verso. No verso da 
cártula, também consta uma terceira assinatura, 
identificada apenas como aval pelo signatário. 
Com base nessas informações, assinale a 
afirmativa correta. 
A) O aval dado no título foi irregular, pois, para a 
sua validade, deveria ter sido lançado no anverso. 
B) A falta de indicação do avalizado permite 
concluir que ele pode ser qualquer dos signatários 
(emitente ou endossante). 
C) O aval dado no título foi na modalidade em 
branco, sendo avalizado o emitente. 
D) O aval somente é cabível no cheque não à 
ordem, sendo considerado não escrito se a 
emissão for à ordem. 
 
48) O administrador da sociedade empresária 
Dutra & Filhos Comércio de Alimentos Ltda. 
consulta seu advogado para orientá-lo sobre o 
contrato apropriado para o aumento de sua 
capacidade de distribuição. 
A intenção da pessoa jurídica é celebrar um 
contrato pelo qual possa receber a posse direta de 
veículos, que serão indicados por ela ao 
proprietário, para utilizá-los por prazo determinado, 
mediante o pagamento de prestações mensais 
durante a vigência do contrato. Ao termo final, a 
cliente deseja ter a possibilidade de adquirir os 
veículos ao invés de ser obrigada a devolvê-los ao 
proprietário ou renovar o contrato. 
Assinale a opção que indica o contrato apropriado 
para a sociedade empresária. 
A) Locação a prazo determinado. 
B) Cessão de uso a título oneroso. 
C) Compra e venda a prazo. 
D) Arrendamento mercantil. 
 
49) Pedrinho emitiu quatro cheques em 26 de 
março de 2017, mas esqueceu de depositar um 

deles. Tendo um débito a honrar com Kennedy e 
sendo beneficiário desse quarto cheque, Pedrinho 
o endossou em preto, datando no verso “dia 20 de 
maio de 2017”. Sabe-se que o lugar de emissão do 
quarto cheque é o mesmo do de pagamento. Sobre 
esse endosso, assinale a afirmativa correta.  
A) O endosso produz seus efeitos legais porque a 
transmissão do cheque se deu dentro do prazo de 
apresentação.  
B) No endosso em preto, o endossatário fica 
dispensado da apresentação em tempo hábil do 
cheque ao sacado.  
C) O endosso do cheque tem efeito de cessão de 
crédito por ter sido realizado após o decurso do 
prazo de apresentação.  
D) Pedrinho ficou exonerado de responbabilidade 
pelo pagamento do cheque em razão do caráter 
póstumo do endosso.  
  
50) Você participou da elaboração, apresentação e 
negociação do plano de recuperação extrajudicial 
de devedor sociedade empresária. Tendo sido o 
plano assinado por todos os credores por ele 
atingidos, seu cliente o contratou para requerer a 
homologação judicial. Assinale a opção que indica 
o juízo em que deverá ser apresentado o pedido de 
homologação do plano de recuperação 
extrajudicial.  
A) O juízo da sede do devedor.  
B) O juízo do principal estabelecimento do devedor.  
C) O juízo da sede ou de qualquer filial do devedor.  
D) O juízo do principal estabelecimento ou da sede 
do devedor. 
 
51) Leilane, autora da ação de indenização por 
danos morais, proposta em face de Carlindo na 5ª 
Vara Cível da comarca da capital, informou, em sua 
petição inicial, que não possuía interesse na 
audiência de conciliação prevista no Art. 334 do 
CPC/15. Mesmo assim, o magistrado marcou a 
audiência de conciliação e ordenou a citação do 
réu. 
O réu, regularmente citado, manifestou interesse 
na realização da referida audiência, na qual apenas 
o réu compareceu. O juiz, então, aplicou à autora a 
multa de 2% sobre o valor da causa. 
Sobre o procedimento do magistrado, a partir do 
caso apresentado, assinale a afirmativa correta. 
A) O magistrado não deveria ter marcado a 
audiência de conciliação, já que a autora informou, 
em sua petição inicial, que não possuía interesse. 
B) O magistrado agiu corretamente, tendo em vista 
que a conduta da autora se caracteriza como um 
ato atentatório à dignidade da justiça. 
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C) O magistrado deveria ter declarado o processo 
extinto sem resolução do mérito, e a multa não 
possui fundamento legal. 
D) A manifestação de interesse do réu na 
realização da referida audiência pode ser feita em 
até 72 horas antes da sua realização. 
 
52) O advogado Jonas interpôs Recurso Especial 
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado X. 
Ocorre que, no corrente ano, a Vice-
Presidência/Presidência do referido Tribunal negou 
seguimento ao recurso interposto, afirmando que o 
acórdão recorrido se encontra no mesmo sentido 
de precedente do STJ, julgado sob o rito dos 
recursos repetitivos. 
Nessa hipótese, caso deseje impugnar a referida 
decisão, o advogado deverá interpor 
A) Agravo de Instrumento, direcionado ao Ministro 
Presidente do STJ. 
B) Agravo em Recurso Especial, direcionado ao 
Ministro Presidente do STJ. 
C) Agravo em Recurso Especial, direcionado ao 
Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
X. 
D) Agravo Interno, direcionado ao órgão colegiado 
competente para revisar as decisões do 
Presidente/Vice- Presidente do Tribunal de Justiça. 
  
53) O Sr. João, pessoa idosa e beneficiária de 
plano de saúde individual da sociedade “ABC 
Saúde Ltda.”, começa a sentir fortes dores no peito 
durante a madrugada e, socorrido por seus 
familiares, é encaminhado para a unidade 
hospitalar mais próxima. 
O médico responsável pelo atendimento inicial 
constata um quadro clínico grave, com risco de 
morte, sendo necessário o imediato 
encaminhamento do Sr. João para a Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Ao ser 
contatado, o plano de saúde informa que não 
autoriza a internação, uma vez que o Sr. João 
ainda não havia cumprido o período de carência 
exigido em contrato. 
Imediatamente, um dos filhos do Sr. João, 
advogado, elabora a ação cabível e recorre ao 
plantão judicial do Tribunal de Justiça do estado em 
que reside. 
A partir do caso narrado, assinale a alternativa 
correta. 
A) A tutela de urgência a ser requerida deve ser 
deferida, tendo em vista os princípios da 
cooperação e da não surpresa que regem a 
codificação processual vigente, após a prévia oitiva 

do representante legal do plano de saúde “ABC 
Saúde Ltda.”, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
B) Uma vez demonstrado o perigo de dano ou de 
risco ao resultado útil do processo, o magistrado 
poderá conceder tutela de evidência em favor do 
Sr. João, autorizando sua internação provisória na 
Unidade de Terapia Intensiva do hospital. 
C) Diante da urgência do caso, contemporânea à 
propositura da ação, a petição inicial redigida 
poderia limitar-se ao requerimento da tutela 
antecipada e à indicação do pedido final. 
Concedida a tutela antecipada, o autor deverá 
aditar a petição inicial em 15 (quinze) dias ou em 
outro prazo maior que o juiz fixar. 
D) Concedida a tutela provisória requerida em favor 
do Sr. João, ela conserva sua eficácia na 
pendência do processo, apenas podendo vir a ser 
revogada ou modificada com a prolação da 
sentença definitiva de mérito. 
  
54) Maria dirigia seu carro em direção ao trabalho, 
quando se envolveu em acidente com um veículo 
do Município de São Paulo, afetado à Secretaria de 
Saúde. Em razão da gravidade do acidente, Maria 
permaneceu 06 (seis) meses internada, sendo 
necessária a realização de 03 (três) cirurgias. 
Quinze dias após a alta médica, a vítima ingressou 
com ação de reparação por danos morais e 
materiais em face do ente público. Na sentença, os 
pedidos foram julgados procedentes, com 
condenação do ente público ao pagamento de 200 
(duzentos) salários mínimos, não tendo a ré 
interposto recurso. 
Diante de tais considerações, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Ainda que o Município de São Paulo não 
interponha qualquer recurso, a sentença está 
sujeita à remessa necessária, pois a condenação é 
superior a 100 (cem) salários mínimos, limite 
aplicável ao caso, o que impede o cumprimento de 
sentença pelo advogado da autora. 
B) A sentença está sujeita à remessa necessária 
em qualquer condenação que envolva a Fazenda 
Pública. 
C) A sentença não está sujeita à remessa 
necessária, porquanto a sentença condenatória é 
ilíquida. Maria poderá, assim, propor a execução 
contra a Fazenda Pública tão logo a sentença 
transite em julgado. 
D) A sentença não está sujeita à remessa 
necessária, pois a condenação é inferior a 500 
(quinhentos) salários mínimos, limite aplicável ao 
caso. Após o trânsito em julgado, Maria poderá 
promover o cumprimento de sentença em face do 
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Município de São Paulo. 
 
 
55) A multinacional estrangeira Computer Inc., com 
sede nos Estados Unidos, celebra contrato de 
prestação de serviços de informática com a 
sociedade empresarial Telecomunicações S/A, 
constituída de acordo com as leis brasileiras e com 
sede no Estado de Goiás. Os serviços a serem 
prestados envolvem a instalação e a manutenção 
dos servidores localizados na sede da sociedade 
empresarial Telecomunicações S/A. Ainda consta, 
no contrato celebrado entre as referidas pessoas 
jurídicas que eventuais litígios serão dirimidos, com 
exclusividade, perante a Corte Arbitral Alfa, situada 
no Brasil. Após discordâncias sobre o cumprimento 
de uma das cláusulas referentes à realização dos 
serviços, a multinacional Computer Inc. ingressa 
com demanda no foro arbitral contratualmente 
avençado. Com base no caso concreto, assinale a 
afirmativa correta.  
A) A cláusula compromissória prevista no contrato 
é nula de pleno direito, uma vez que o princípio da 
inafastabilidade da jurisdição, previsto 
constitucionalmente, impede que ações que 
envolvam obrigações a serem cumpridas no Brasil 
sejam dirimidas por órgão que não integre o Poder 
Judiciário nacional.  
B) Caso a empresa Telecomunicações S/A 
ingresse com demanda perante a Vara Cível 
situada no Estado de Goiás, o juiz deverá resolver 
o mérito, ainda que a sociedade Computer Inc. 
alegue, em contestação, a existência de convenção 
de arbitragem prevista no instrumento contratual.  
C) Visando efetivar tutela provisória deferida em 
favor da multinacional Computer Inc., poderá ser 
expedida carta arbitral pela Corte Arbitral Alfa para 
que órgão do Poder Judiciário, com competência 
perante o Estado de Goiás, pratique atos de 
cooperação que importem na constrição provisória 
de bens na sede da sociedade empresarial 
Telecomunicações S/A, a fim de garantir a 
efetividade do provimento final.  
D) A sentença arbitral proferida pela Corte Arbitral 
Alfa configura título executivo extrajudicial, cuja 
execução poderá ser proposta no foro do lugar 
onde deva ser cumprida a obrigação.  
 
56) Luana, em litígio instaurado em face de 
Luciano, viu seu pedido ser julgado improcedente, 
o que veio a ser confirmado pelo tribunal local, 
transitando em julgado. O advogado da autora a 
alerta no sentido de que, apesar de a decisão do 
tribunal local basear-se em acórdão proferido pelo 

Superior Tribunal de Justiça em regime repetitivo, o 
precedente não seria aplicável ao seu caso, pois se 
trata de hipótese fática distinta. Afirmou, assim, ser 
possível reverter a situação por meio do 
ajuizamento de ação rescisória.  
Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.  
A) Não cabe a ação rescisória, pois a previsão de 
cabimento de rescisão do julgado se destina às 
hipóteses de violação à lei e não de precedente.  
B) Cabe a ação rescisória, com base na aplicação 
equivocada do precedente mencionado.  
C) Cabe a ação rescisória, porque o erro sobre o 
precedente se equipara à situação da prova falsa.  
D) Não cabe ação rescisória com base em tal 
fundamento, eis que a hipótese é de ofensa à coisa 
julgada.  
 
57) Roberta ingressou com ação de reparação de 
danos em face de Carlos Daniel, cirurgião plástico, 
devido à sua insatisfação com o resultado do 
procedimento estético por ele realizado. Antes da 
citação do réu, Roberta, já acostumada com sua 
nova feição e considerando a opinião dos seus 
amigos (de que estaria mais bonita), troca de ideia 
e desiste da demanda proposta. A desistência foi 
homologada em juízo por sentença. Após seis 
meses, quando da total recuperação da cirurgia, 
Roberta percebeu que o resultado ficara 
completamente diferente do prometido, razão pela 
qual resolve ingressar novamente com a demanda. 
 A demanda de Roberta deverá ser  
A) extinta sem resolução do mérito, por ferir a coisa 
julgada.  
B) extinta sem resolução do mérito, em razão da 
litispendência.  
C) distribuída por dependência.  
D) submetida à livre distribuição, pois se trata de 
nova demanda. 
 
58) Cássio foi denunciado pela prática de um crime 
de dano qualificado, por ter atingido bem municipal 
(Art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP – pena: 
detenção de 6 meses a 3 anos e multa), 
merecendo destaque que, em sua Folha de 
Antecedentes Criminais, consta uma única 
condenação anterior, definitiva, oriunda de 
sentença publicada 4 anos antes, pela prática do 
crime de lesão corporal culposa praticada na 
direção de veículo automotor. 
Ao final da instrução, Cássio confessa 
integralmente os fatos, dizendo estar arrependido e 
esclarecendo que “perdeu a cabeça” no momento 
do crime, sendo certo que está trabalhando e tem 
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03 filhos com menos de 10 anos de idade que são 
por ele sustentados. 
Apenas com base nas informações constantes, 
o(a) advogado(a) de Cássio poderá pleitear, de 
acordo com as previsões do Código Penal, em 
sede de alegações finais, 
A) o reconhecimento do perdão judicial. 
B) o reconhecimento da atenuante da confissão, 
mas nunca sua compensação com a reincidência. 
C) a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos, apesar de o agente ser 
reincidente. 
D) o afastamento da agravante da reincidência, já 
que o crime pretérito foi praticado em sua 
modalidade culposa, e não dolosa. 
 
59) Cláudio, na cidade de Campinas, transportava 
e portava, em um automóvel, três armas de fogo, 
sendo que duas estavam embaixo do banco do 
carona e uma, em sua cintura. Abordado por 
policiais, foram localizadas todas as armas. Diante 
disso, o Ministério Público ofereceu denúncia em 
face de Cláudio pela prática de três crimes de porte 
de arma de fogo de uso permitido, em concurso 
material (Art. 14 da Lei nº 10.826/03, por três 
vezes, na forma do Art. 69 do Código Penal). Foi 
acostado nos autos laudo pericial confirmando o 
potencial lesivo do material, bem como que as 
armas eram de calibre 
.38, ou seja, de uso permitido, com numeração de 
série aparente. 
Considerando que todos os fatos narrados foram 
confirmados em juízo, é correto afirmar que o(a) 
advogado(a) de Cláudio deverá defender o 
reconhecimento 
A) de crime único de porte de arma de fogo. 
B) da continuidade delitiva entre os três delitos 
imputados. 
C) do concurso formal entre dois delitos, em 
continuidade delitiva com o terceiro. 
D) do concurso formal de crimes entre os três 
delitos imputados. 
  
60) Bárbara, nascida em 23 de janeiro de 1999, no 
dia 15 de janeiro de 2017, decide sequestrar 
Felipe, por dez dias, para puni-lo pelo fim do 
relacionamento amoroso. 
No dia 16 de janeiro de 2017, efetivamente 
restringe a liberdade do ex-namorado, trancando-o 
em uma casa e mantendo consigo a única chave 
do imóvel. Nove dias após a restrição da liberdade, 
a polícia toma conhecimento dos fatos e consegue 
libertar Felipe, não tendo, assim, se realizado, em 

razão de circunstâncias alheias, a restrição da 
liberdade por dez dias pretendida por Bárbara. 
Considerando que, no dia 23 de janeiro de 2017, 
entrou em vigor nova lei, mais gravosa, alterando a 
sanção penal prevista para o delito de sequestro 
simples, passando a pena a ser de 01 a 05 anos de 
reclusão e não mais de 01 a 03 anos, o Ministério 
Público ofereceu denúncia em face de Bárbara, 
imputando-lhe a prática do crime do Art. 148 do 
Código Penal (Sequestro e Cárcere Privado), na 
forma da legislação mais recente, ou seja, 
aplicando-se, em caso de condenação, pena de 01 
a 05 anos de reclusão. 
Diante da situação hipotética narrada, é correto 
afirmar que o advogado de Bárbara, de acordo com 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
deverá pleitear 
A) a aplicação do instituto da suspensão 
condicional do processo. 
B) a aplicação da lei anterior mais benéfica, ou 
seja, a aplicação da pena entre o patamar de 01 a 
03 anos de reclusão. 
C) o reconhecimento da inimputabilidade da 
acusada, em razão da idade. 
D) o reconhecimento do crime em sua modalidade 
tentada. 
 
61) Caio, Mário e João são denunciados pela 
prática de um mesmo crime de estupro (Art. 213 do 
CP). Caio possuía uma condenação anterior 
definitiva pela prática de crime de deserção, delito 
militar próprio, ao cumprimento de pena privativa 
de liberdade. Já Mário possuía uma condenação 
anterior, com trânsito em julgado, pela prática de 
crime comum, com aplicação exclusiva de pena de 
multa. Por fim, João possuía condenação definitiva 
pela prática de contravenção penal à pena privativa 
de liberdade. No momento da sentença, o juiz 
reconhece agravante da reincidência em relação 
aos três denunciados. Considerando apenas as 
informações narradas, de acordo com o Código 
Penal, o advogado dos réus  
A) não poderá buscar o afastamento da agravante, 
já que todos são reincidentes.  
B) poderá buscar o afastamento da agravante em 
relação a Mário, já que somente Caio e João são 
reincidentes.  
C) poderá buscar o afastamento da agravante em 
relação a João, já que somente Caio e Mário são 
reincidentes.  
D) poderá buscar o afastamento da agravante em 
relação a Caio e João, já que somente Mário é 
reincidente. 
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62) Catarina leva seu veículo para uma 
determinada entidade autárquica com o objetivo de 
realizar a fiscalização anual. Carlos, funcionário 
público que exerce suas funções no local, apesar 
de não encontrar irregularidades no veículo, 
verificando a inexperiência de Catarina, que tem 
apenas 19 anos de idade, exige R$ 5.000,00 para 
“liberar” o automóvel sem pendências. Catarina, de 
imediato, recusa-se a entregar o valor devido e 
informa o ocorrido ao superior hierárquico de 
Carlos, que aciona a polícia. Realizada a prisão em 
flagrante de Carlos, a família é comunicada sobre o 
fato e procura um advogado para que ele preste 
esclarecimentos sobre a responsabilidade penal de 
Carlos. Diante da situação narrada, o advogado da 
família de Carlos deverá esclarecer que a conduta 
praticada por Carlos configura, em tese, crime de  
A) corrupção passiva consumada.  
B) concussão consumada.  
C) corrupção passiva tentada.  
D) concussão tentada.  
 
63) Pedro, quando limpava sua arma de fogo, 
devidamente registrada em seu nome, que 
mantinha no interior da residência sem adotar os 
cuidados necessários, inclusive o de desmuniciá-la, 
acaba, acidentalmente, por dispará-la, vindo a 
atingir seu vizinho Júlio e a esposa deste, Maria. 
Júlio faleceu em razão da lesão causada pelo 
projétil e Maria sofreu lesão corporal e debilidade 
permanente de membro. Preocupado com sua 
situação jurídica, Pedro o procura para, na 
condição de advogado, orientá-lo acerca das 
consequências do seu comportamento. Na 
oportunidade, considerando a situação narrada, 
você deverá esclarecer, sob o ponto de vista 
técnico, que ele poderá vir a ser responsabilizado 
pelos crimes de  
A) homicídio culposo, lesão corporal culposa e 
disparo de de arma de fogo, em concurso formal.  
B) homicídio culposo e lesão corporal grave, em 
concurso formal.  
C) homicídio culposo e lesão corporal culposa, em 
concurso material.  
D) homicídio culposo e lesão corporal culposa, em 
concurso formal.  
64) Lívia, insatisfeita com o fim do relacionamento 
amoroso com Pedro, vai até a casa deste na 
companhia da amiga Carla e ambas começam a 
quebrar todos os porta-retratos da residência nos 
quais estavam expostas fotos da nova namorada 
de Pedro. Quando descobre os fatos, Pedro 
procura um advogado, que esclarece a natureza 

privada da ação criminal pela prática do crime de 
dano. 
Diante disso, Pedro opta por propor queixa-crime 
em face de Carla pela prática do crime de dano 
(Art. 163, caput, do Código Penal), já que nunca 
mantiveram boa relação e ele tinha conhecimento 
de que ela era reincidente, mas, quanto a Lívia, liga 
para ela e diz que nada fará, pedindo, apenas, que 
o fato não se repita. 
Apesar da decisão de Pedro, Lívia fica preocupada 
quanto à possibilidade de ele mudar de opinião, 
razão pela qual contrata um advogado junto com 
Carla para consultoria jurídica. 
Considerando apenas as informações narradas, o 
advogado deverá esclarecer que ocorreu 
A) renúncia em relação a Lívia, de modo que a 
queixa-crime não deve ser recebida em relação a 
Carla. 
B) renúncia em relação a Lívia, de modo que a 
queixa-crime deve ser recebida apenas em relação 
a Carla. 
C) perempção em relação a Lívia, de modo que a 
queixa- crime deve ser recebida apenas em relação 
a Carla. 
D) perdão do ofendido em relação a Lívia, de modo 
que a queixa-crime deve ser recebida apenas em 
relação a Carla. 
  
65) João foi denunciado pela prática do crime de 
furto qualificado previsto no Art. 155, § 4º, inciso I, 
do Código Penal. Em primeira instância, João foi 
absolvido. 
Em sede de recurso de apelação apresentado pelo 
Ministério Público, houve provimento parcial do 
recurso, sendo o agente condenado de maneira 
unânime. Apesar da unanimidade na condenação, 
o reconhecimento da qualificadora restou afastado 
por maioria de votos. Ademais, um dos 
desembargadores ainda votou pelo 
reconhecimento do privilégio do Art. 155, § 2º, do 
CP, mas restou isolado e vencido. 
Insatisfeito com a condenação pelo furto simples, o 
Ministério Público apresenta embargos infringentes 
em busca do reconhecimento da qualificadora. 
Considerando apenas as informações narradas, é 
correto afirmar que o advogado de João, sob o 
ponto de vista técnico, deverá defender 
A) o não conhecimento dos embargos infringentes 
apresentados pelo Ministério Público e apresentar 
recurso de embargos infringentes em busca da 
absolvição de João. 
B) o conhecimento e não provimento dos embargos 
infringentes apresentados pelo Ministério Público e 
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apresentar embargos infringentes em busca do 
reconhecimento do privilégio. 
C) o não conhecimento dos embargos infringentes 
apresentados pelo Ministério Público e apresentar 
embargos infringentes em busca do 
reconhecimento do privilégio. 
D) o conhecimento e não provimento dos embargos 
do Ministério Público e não poderá apresentar 
recurso de embargos infringentes. 
  
66) Na cidade de Angra dos Reis, Sérgio encontra 
um documento adulterado (logo, falso), que, 
originariamente, fora expedido por órgão estadual. 
Valendo-se de tal documento, comparece a uma 
agência da Caixa Econômica Federal localizada na 
cidade do Rio de Janeiro e apresenta o documento 
falso ao gerente do estabelecimento. 
Desconfiando da veracidade da documentação, o 
gerente do estabelecimento bancário chama a 
Polícia, e Sérgio é preso em flagrante, sendo 
denunciado pela prática do crime de uso de 
documento falso (Art. 304 do Código Penal) 
perante uma das Varas Criminais da Justiça 
Estadual da cidade do Rio de Janeiro. 
Considerando as informações narradas, de acordo 
com a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, o advogado de Sérgio deverá 
A) alegar a incompetência, pois a Justiça Federal 
será competente, devendo ser considerada a 
cidade de Angra dos Reis para definir o critério 
territorial. 
B) alegar a incompetência, pois a Justiça Federal 
será competente, devendo ser considerada a 
cidade do Rio de Janeiro para definir o critério 
territorial. 
C) alegar a incompetência, pois, apesar de a 
Justiça Estadual ser competente, deverá ser 
considerada a cidade de Angra dos Reis para 
definir o critério territorial. 
D) reconhecer a competência do juízo perante o 
qual foi apresentada a denúncia. 
 
67) No dia 31 de dezembro de 2015, Leandro 
encontra, em uma boate, Luciana, com quem 
mantivera uma relação íntima de afeto, na 
companhia de duas amigas, Carla e Regina. Já 
alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica, 
Leandro, com ciúmes de Luciana, inicia com esta 
uma discussão e desfere socos em sua face. Carla 
e Regina vêm em defesa da amiga, mas, 
descontrolado, Leandro também agride as amigas, 
causando lesões corporais leves nas três. Diante 
da confusão, Leandro e Luciana são encaminhados 
a uma delegacia, enquanto as demais vítimas 

decidem ir para suas casas. Após exame de corpo 
de delito confirmando as lesões leves, Luciana é 
ouvida e afirma expressamente que não tem 
interesse em ver Leandro responsabilizado 
criminalmente. Em relação às demais lesadas, não 
tiveram interesse em ser ouvidas em momento 
algum das investigações, mas as testemunhas 
confirmaram as agressões. Diante disso, o 
Ministério Público, em 05 de julho de 2016, oferece 
denúncia em face de Leandro, imputando-lhe a 
prática de três crimes de lesão corporal leve. 
Considerando apenas as informações narradas, 
o(a) advogado(a) de Leandro  
A) não poderá buscar a rejeição da denúncia em 
relação a nenhum dos três crimes.  
B) poderá buscar a rejeição da denúncia em 
relação ao crime praticado contra Luciana, mas não 
quanto aos delitos praticados contra Carla e 
Regina.  
C) poderá buscar a rejeição da denúncia em 
relação aos três crimes.  
D) não poderá buscar a rejeição da denúncia em 
relação ao crime praticado contra Luciana, mas 
poderá pleitear a imediata rejeição quanto aos 
delitos praticados contra Carla e Regina. 
 
68) Douglas responde a ação penal, na condição 
de preso cautelar, pela prática do crime de furto 
qualificado, sendo ele triplamente reincidente 
específico. No curso do processo, foi constatado 
por peritos que Douglas seria semi-imputável e que 
haveria risco de reiteração. O magistrado em 
atuação, de ofício, revoga a prisão preventiva de 
Douglas, entendendo que não persistem os 
motivos que justificaram essa medida mais grave, 
aplicando, porém, a medida cautelar de internação 
provisória, com base no Art. 319 do Código de 
Processo Penal. Diante da situação narrada, o 
advogado de Douglas poderá requerer o 
afastamento da cautelar aplicada, em razão  
A) da não previsão legal da cautelar de internação 
provisória, sendo certo que tais medidas estão 
sujeitas ao princípio da taxatividade.  
B) de somente ser cabível a cautelar quando os 
peritos concluírem pela inimputabilidade, mas não 
pela semiimputabilidade.  
C) de o crime imputado não ter sido praticado com 
violência ou grave ameaça à pessoa.  
D) de não ser cabível, na hipótese, a aplicação de 
medida cautelar de ofício, sem requerimento 
pretérito do Ministério Público.  
 
69) Paulo foi preso em flagrante pela prática do 
crime de corrupção, sendo encaminhado para a 
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Delegacia. Ao tomar conhecimento dos fatos, a 
mãe de Paulo entra, de imediato, em contato com o 
advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo 
auxílio para seu filho. De acordo com a situação 
apresentada, com base na jurisprudência dos 
Tribunais Superiores, deverá o advogado 
esclarecer que  
A) diante do caráter inquisivo do inquérito policial, 
Paulo não poderá ser assistido pelo advogado na 
delegacia.  
B) a presença da defesa técnica, quando da 
lavratura do auto de prisão em flagrante, é sempre 
imprescindível, de modo que, caso não esteja 
presente, todo o procedimento será considerado 
nulo.  
C) decretado o sigilo do procedimento, o advogado 
não poderá ter acesso aos elementos informativos 
nele constantes, ainda que já documentados no 
procedimento.  
D) a Paulo deve ser garantida, na delegacia, a 
possibilidade de assistência de advogado, de modo 
que existe uma faculdade na contratação de seus 
serviços para acompanhamento do procedimento 
em sede policial.  
 
70) Solange é comissária de bordo em uma grande 
empresa de transporte aéreo e ajuizou reclamação 
trabalhista postulando adicional de periculosidade, 
alegando que permanecia em área de risco durante 
o abastecimento das aeronaves porque ele era 
feito com a tripulação a bordo. 
Iracema, vizinha de Solange, trabalha em uma 
unidade fabril recebendo adicional de 
insalubridade, mas, após cinco anos, sua atividade 
foi retirada da lista de atividades insalubres, por ato 
da autoridade competente. 
Sobre as duas situações, segundo a norma de 
regência e o entendimento consolidado do TST, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Solange não tem direito ao adicional de 
periculosidade e Iracema perderá o direito ao 
adicional de insalubridade. 
B) Solange tem direito ao adicional de 
periculosidade e Iracema manterá o adicional de 
insalubridade por ter direito adquirido. 
C) Solange não tem direito ao adicional de 
periculosidade e Iracema manterá o direito ao 
adicional de insalubridade. 
D) Solange tem direito ao adicional de 
periculosidade e Iracema perderá o direito ao 
adicional de insalubridade. 
 
71) José trabalhou como despachante para a 
sociedade empresária Vinhos do Sul Ltda. 

Frequentemente ele reparava que, nas notas de 
despacho, constava também a razão social da 
sociedade empresária Vinhos e Sucos de Bento 
Gonçalves Ltda. Os CNPJs das sociedades 
empresárias eram distintos, assim como suas 
respectivas personalidades jurídicas, porém, os 
sócios de ambas eram os mesmos, sendo certo 
que a sociedade empresária Vinhos e Sucos de 
Bento Gonçalves Ltda. era sócia majoritária da 
sociedade empresária Vinhos do Sul Ltda., além 
dos sócios pessoas físicas. 
Com base no caso narrado, assinale a opção que 
apresenta a figura jurídica existente entre as 
sociedades empresárias e o efeito disso perante o 
contrato de trabalho de João, em caso de eventual 
ação trabalhista. 
A) Trata-se de consórcio de  empregadores, 
havendo responsabilidade solidária. 
B) Trata-se de consórcio de empregadores, 
havendo responsabilidade subsidiária. 
C) Trata-se de grupo econômico, havendo 
responsabilidade solidária. 
D) Trata-se de grupo econômico, havendo 
responsabilidade subsidiária. 
  
72) Carlos, professor de educação física e 
fisioterapeuta, trabalhou  para  a  Academia  Boa  
Forma  S/A,  que assinou  sua CTPS. Cumpria 
jornada de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, 
com uma hora de intervalo para almoço. 
Ao longo da jornada de trabalho, ele ministrava 
quatro aulas de ginástica com 50 minutos de 
duração cada, e, também, fazia atendimentos 
fisioterápicos previamente marcados pelos alunos 
da Academia, na sociedade empresária Siga em 
Boa Forma Ltda., do mesmo grupo econômico da 
Academia, sem ter sua CTPS anotada. 
Dispensado, Carlos pretende ajuizar ação 
trabalhista. 
Diante disso, em relação ao vínculo de emprego de 
Carlos assinale a afirmativa correta. 
A) O caso gera a duplicidade de contratos de 
emprego, sendo as empresas responsáveis 
solidárias dos débitos trabalhistas. 
B) O caso gera a duplicidade de contratos de 
emprego, sendo as empresas responsáveis 
subsidiárias dos débitos trabalhistas. 
C) O caso gera duplicidade de contratos de 
emprego, cada empresa com sua responsabilidade. 
D) O caso não gera coexistência de mais de um 
contrato de trabalho. 
 
73) Um grupo econômico é formado pelas 
sociedades empresárias X, Y e Z. Com a crise 
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econômica que assolou o país, todas as empresas 
do grupo procuraram formas de reduzir o custo de 
mão de obra. Para evitar dispensas, a sociedade 
empresária X acertou a redução de 10% dos 
salários dos seus empregados por convenção 
coletiva; Y acertou a mesma redução em acordo 
coletivo; e Z fez a mesma redução, por acordo 
individual escrito com os empregados. Diante da 
situação retratada e da norma de regência, 
assinale a afirmativa correta.  
A) As empresas estão erradas, porque o salário é 
irredutível, conforme previsto na Constituição da 
República.  
B) Não se pode acertar redução de salário por 
acordo coletivo nem por acordo individual, razão 
pela qual as empresas Y e Z estão erradas.  
C) A empresa Z não acertou a redução salarial na 
forma da lei, tornando-a inválida.  
D) As reduções salariais em todas as empresas do 
grupo foram negociadas e, em razão disso, são 
válidas.  
 
74) Os irmãos Pedro e Júlio Cesar foram 
contratados como empregados pela sociedade 
empresária Arco Doce S/A e lá permaneceram por 
dois anos. Como foram aprovados em diferentes 
concursos públicos da administração direta, eles 
pediram demissão e, agora, com a possibilidade 
concedida pelo Governo, dirigiram-se à Caixa 
Econômica Federal (CEF) para sacar o FGTS. Na 
agência da CEF foram informados que só havia o 
depósito de FGTS de 1 ano, motivo por que 
procuraram o contador da Arco Doce para uma 
explicação. O contador informou que não havia o 
depósito porque, no último ano, Pedro afastara-se 
para prestar serviço militar obrigatório e Júlio Cesar 
afastarase pelo INSS, recebendo auxílio-doença 
comum (código B-31). Diante desses fatos, 
confirmados pelos ex-empregados, o contador 
ponderou que não havia obrigação de a empresa 
depositar o FGTS durante 1 ano para ambos. 
Sobre a questão retratada e de acordo com a 
legislação em vigor, assinale a afirmativa correta.  
A) A sociedade empresária tem razão na 
justificativa de Júlio Cesar, mas está errada em 
relação a Pedro.  
B) A sociedade empresária está errada em relação 
a ambos os empregados.  
C) No que tange a Pedro, a sociedade empresária 
está certa, mas, no tocante a Julio Cesar, não tem 
razão.  
D) A pessoa jurídica está correta em relação a 
Pedro e a Júlio Cesar.  
 

75) João era proprietário de uma padaria em uma 
rua movimentada do centro da cidade. Em razão de 
obras municipais, a referida rua foi interditada para 
veículos e pedestres. Por conta disso, dada a 
ausência de movimento, João foi obrigado a 
extinguir seu estabelecimento comercial, 
implicando a paralisação definitiva do trabalho. 
Acerca da indenização dos empregados pela 
extinção da empresa, à luz da CLT, assinale a 
afirmativa correta.  
A) Caberá indenização ao empregado, a ser paga 
pelo Município.  
B) Caberá indenização ao empregado, a ser paga 
pela União.  
C) Caberá indenização ao empregado, a ser paga 
pelo empregador, sem possibilidade de 
ressarcimento.  
D) Tratando-se de motivo de força maior, não há 
pagamento de indenização. 
 
76) Pedro, estivador, logo trabalhador avulso, está 
insatisfeito com os repasses que lhe são feitos 
pelos trabalhos no Porto de Tubarão. Pretende 
ajuizar ação em face do operador portuário e do 
Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO. Como 
advogado de Pedro, indique a Justiça competente 
para o processamento e julgamento da demanda a 
ser proposta. 
A) Justiça Comum Federal, dado que o avulso não 

tem vínculo de emprego com os réus e a 
matéria portuária é de âmbito nacional. 

B) Justiça do Trabalho. 
C) Justiça Comum Estadual, pela ausência de 

relação empregatícia, sendo o avulso uma 
espécie de trabalhador autônomo. 

D) Poderá optar pela Justiça Comum Estadual ou 
Justiça do Trabalho, caso pretenda o 
reconhecimento de vínculo de emprego. 

  
77) Paulo ajuizou ação em face de sua ex-
empregadora, a empresa Peças ABC Ltda. Na 
audiência, o Juiz propôs a conciliação, que foi 
aceita pelas partes, nada tendo sido discutido 
sobre custas. Sobre o caso, assinale a opção que 
indica a hipótese correta para a fixação das custas. 
A) O valor das custas ficará sempre a cargo da 

empresa, razão pela qual não haverá dispensa 
das mesmas, pois não há gratuidade de justiça 
para pessoa jurídica. 

B) O valor das custas, não tendo sido 
convencionado pelas partes, caberá em partes 
iguais ao autor e à ré, podendo o autor ser 
dispensado de sua parte pelo Juiz. 
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C) O valor das custas ficará a cargo do autor, pois 
este está recebendo o valor acordado. 

D) Tendo em vista o acordo, não há que se falar em 
custas. 

 
78) Ícaro, piloto de avião, foi empregado da 
empresa VoeAlto Linhas Aéreas S/A de 12 de maio 
de 2010 a 20 de abril de 2012. Ao ser dispensado, 
deixou de receber parte de seus haveres 
trabalhistas da extinção, razão pela qual ajuizou 
reclamação trabalhista. A audiência foi designada 
para 10/10/2013. Porém, nessa data Ícaro estaria 
fora do país, já que necessitado de emprego e com 
a escassez do mercado nacional, empregou-se 
como piloto na China, onde reside, e não faz voos 
para o Brasil. Você é o advogado de Ícaro que, 
naturalmente, tem pressa em receber seus direitos 
sonegados. Assinale a alternativa que indica a 
medida legal a ser adotada para o mais rápido 
desenrolar do processo. 
A) Deverá ser requerido o adiamento da audiência 

sem data posterior e, tão logo Ícaro informe 
quando poderá estar no Brasil, será requerido 
ao juiz a designação da realização da 
audiência. 

B) Como advogado de Ícaro você deverá ter 
procuração com poderes especiais para 
representá-lo e assisti-lo em audiência suprindo 
assim a ausência. 

C) Tendo em vista tratar-se de motivo relevante, e 
estar devidamente comprovado, Ícaro poderá 
fazer-se representar por outro empregado de 
mesma profissão ou por seu sindicato de 
classe. 

D) Tendo em vista tratar-se de motivo poderoso, e 
estar devidamente comprovado, Ícaro poderá 
fazer-se representar por membro de sua família 
ou outro empregado da mesma empresa 
empregadora. 

 
79) A respeito da prova testemunhal no processo 
do trabalho, é correto afirmar que 
A) em se tratando de ação trabalhista pelo rito 

ordinário ou sumaríssimo, as partes poderão 
ouvir no máximo três testemunhas cada; sendo 
inquérito, o número é elevado para seis.  

B) apenas as testemunhas arroladas previamente 
poderão comparecer à audiência a fim de serem 
ouvidas.  

C) no processo do trabalho sumaríssimo, a simples 
ausência da testemunha na audiência enseja a 
sua condução coercitiva.  

D)  as testemunhas comparecerão à audiência 
independentemente de intimação e, no caso de 

não comparecimento, serão intimadas ex officio 
ou a requerimento da parte 

 

80) Sandro Vieira ajuizou reclamação trabalhista 
contra a empresa Trianon Bebidas e Energéticos 
Ltda. pleiteando o pagamento de horas extras, pois 
alegou trabalhar de 2ª feira a sábado, das 9h às 
19h, com intervalo de uma hora para refeição. Em 
defesa, a ré negou a jornada descrita na petição 
inicial, mas não juntou os controles de ponto. Em 
audiência, ao ser interrogado, o preposto informou 
que a ré possuía 18 empregados no 
estabelecimento. Diante da situação retratada, e 
considerando o entendimento consolidado do TST, 
assinale a opção correta. 
A) Aplica-se a pena de confissão pela ausência de 

juntada dos controles, sendo então considerada 
verdadeira a jornada da petição inicial, na qual o 
juiz irá se basear na condenação de horas 
extras. 

B) Haverá inversão do ônus da prova, que passará 
a ser da empresa, prevalecendo a jornada da 
inicial se dele não se desincumbir com sucesso. 

C) Diante do impasse, e considerando que, com 
menos de 20 empregados, a empresa não é 
obrigada a manter controle escrito dos horários 
de entrada e saída dos empregados, o juiz 
decidirá a quem competirá o ônus da prova. 

D) A falta de controle quando a empresa possui 
mais de 10 empregados é situação 
juridicamente imperdoável, o que autoriza o 
indeferimento da oitiva das testemunhas da 
empresa porventura presentes à audiência. 

 

 


