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ÉTICA E ESTATUTO 
 

QUESTÃO 01 

Letra A. Art. 70 do EAOAB. 

 

QUESTÃO 02 

Letra C. Art. 34, inc. XXVII do EAOAB. 

 

QUESTÃO 03 

Letra D. Art. 58, §5º do Novo CED. 

 

QUESTÃO 04 

Letra B.  
 

QUESTÃO 05 

Letra D.  
 

QUESTÃO 06 

Letra B.  

 

QUESTÃO 07 

Letra C.  

 

QUESTÃO 08 

Letra A. 

 

 

FILOSOFIA 
 

QUESTÃO 09 

Letra C. A filosofia do Karl Larenz gira em torno da Teoria da Linguagem, especificamente em sua vertente 

mais moderna, quando se passou a tomar como pacífico que os textos não são capazes de esgotar o sentido da 

linguagem. Sendo assim, o que ele defende é que o idioma nunca é absolutamente preciso, de forma que sempre 

deixa uma margem de interpretação. Esse não é um problema da ciência jurídica ou da redação do texto, mas 

sim de toda e qualquer forma de linguagem. Ademais, é um problema que não pode ser superado em abstrato, 

devendo a interpretação se dar em cada caso concreto. 

 

QUESTÃO 10 

Letra A. A Teoria Tridimensional do Direito surge num momento em que se debatia se o direito deveria ser 

identificado com a norma ou com os fatos. Miguel Reale ofereceu uma solução que demonstrou que ambos os 

entendimentos estavam tanto certos quanto errados. Na verdade, o direito é norma e também é fato, mas não 

apenas isso. O que o filósofo brasileiro demonstrou foi que fato e norma se conectam por meio de um terceiro 

elemento: o valor. Sendo assim, a norma jurídica nada mais é do que o resultado da valoração de um fato. Por 

isso que se pode dizer que a dinâmica jurídica se realiza em 03 (três) dimensões: fato, valor e norma. Como tais 

dimensões interagem, a resposta correta é aquela que indica que uma alteração no plano dos fatos e dos valores 

repercute sobre o entendimento normativo. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

QUESTÃO 11 

Letra B. 

a) Falso. A Câmara dos Deputados que resolve sobre a prisão. Os autos serão remetidos em 24h à Câmara. 

Vide art. 53,§ 2º, CF 

b) Verdadeiro, é que dispõe o art. 53, § 2º< CF que confere aos parlamentares imunidade quanto à prisão. 

c) Falso. Art. 53, § 3º. Somente a Câmara irá pronunciar sobre a prisão. Quanto ao processo penal, por iniciativa 

de partido político representado na Câmara e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até decisão 

final, sustar o andamento da ação. 

d) Falso. Não ofende a imunidade parlamentar. Art. 53,§ 2º, CF 

 

QUESTÃO 12 

Letra B, conforme art. 103-A, § 3º, CF c/c art. 7º, Lei 11.417/06 

A Reclamação Constitucional é cabível em três hipóteses:   

I. preservar a competência do STF  

II. II - garantir a autoridade das decisões do STF  

III. garantir a autoridade das súmulas vinculantes 

Obs: Lembrar que Rcl não é recurso e sim ação de competência originária do STF. 

 

QUESTÃO 13 

Letra A. 

a) Correta. Nos termos do art. 65, CF: O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, 

em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o 

aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. “Parágrafo único: Sendo o projeto EMENDADO, VOLTARÁ A 

CASA INICIADORA. Já o art. 66, CF dispõe que: a Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o 

projeto de lei ao PRESIDENTE DA REPÚBLICA, QUE, AQUIESCENDO, O SANCIONARÁ.” 

b) Falso. Nos termos da Constituição Federal (art. 65, § único), não são admitas emendas ou subemendas ao 

projeto de lei já emendado pela Casa Revisora. 

c) Falso. A Casa Revisora pode emendar o projeto de lei. O que não cabe é emenda da emenda pela Casa 

Iniciadora. 

d) Falso. O procedimento sumário é previsto no art. 64, CF e ocorre quando o Presidente da República solicita 

tramitação em caráter de urgência de projeto de sua iniciativa.  

 

QUESTÃO 14 

Letra D. As Normas de Eficácia Plena são autoaplicáveis, de aplicabilidade direta, plena e integral. 

Produzem ou podem produzir todos os seus efeitos essenciais desde a entrada em vigor da Constituição. Não 

dependem de novas normas legislativas que lhe completem o sentido ou lhe fixem conteúdo.  

As Normas de Eficácia Limitada são normas de aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. Não produzem 

seus efeitos essenciais ao entrarem em vigor, dependem, para tanto, de norma legislativa que lhes desenvolva a 

eficácia. São divididas em normas institutivas e normas programáticas. 

As Normas de Eficácia Contida são normas de aplicabilidade direta, imediata, mas não integral. Produzem 

efeitos imediatos, mas não integrais, pois estão sujeitas a novas normas legislativas que podem restringir sua 

aplicabilidade.  

O art. 5⁰, XIII da CF é exemplo expressivo de norma de eficácia contida! Assim, enquanto não estabelecidas 

em lei, as qualificações para o exercício de trabalho ofício ou profissão, qualquer pessoa poderá exercê-los 

normalmente. Porém, quando a lei passar a estabelecer as qualificações necessárias, esses só poderão ser 

exercidos por aqueles que atenderem às qualificações previstas em lei. 
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QUESTÃO 15 

Letra D. Nos termos do art. 5⁰, XI da CF, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Todavia, o texto constitucional 

deixa claro que essa inviolabilidade não é absoluta. Há quatro hipóteses taxativas em que a casa poderá ser 

violada sem o consentimento de seu morador. 

Exceção Horário Quem pode entrar na casa 

- desastre 

- prestação de socorro 

- flagrante delito 

dia ou noite qualquer pessoa 

- determinação judicial dia pessoa habilitada 

 

QUESTÃO 16 

Letra B. É a partilha das competências que garante a autonomia dos entes do Estado Federal e, portanto, o 

equilíbrio federativo.  

A técnica de repartição de competências respeita o princípio da predominância de interesse, sendo atribuídas 

à União as competências de interesse geral (nacional), aos Estados–membros as de interesse regional e aos 

municípios as de interesse local. Ao Distrito Federal são atribuídas competências de interesse regional e local.  

A CF/88 estabelece as competências do município em seu art. 30 e cabe ao Estado-membro respeitar os limites 

constitucionais estabelecidos, não adentrando aos aspectos reservados ao município pela CF. 

 

QUESTÃO 17 

Letra C. A cláusula de reserva de plenário impõe que a declaração de inconstitucionalidade, só pode ocorrer 

por decisão da maioria absoluta do Pleno ou do Órgão Especial do tribunal.  

Conclui-se, assim, que órgãos fracionários como turmas e câmaras não podem declarar a inconstitucionalidade 

de lei ou ato normativo. Contudo, se o órgão fracionário mantiver a constitucionalidade da norma (presunção 

de constitucionalidade da lei), não será aplicável a Cláusula de Reserva de Plenário, pois, nos termos do art. 97, 

CF, ela só é aplicável no caso de declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. 

 

 

DIREITOS HUMANOS 
 

QUESTÃO 18 

Letra B. 

a) Verdadeira. Art. 34 do PSJCR. 

b) Falsa. Art. 44 do PSJCR. 

c) Verdadeira. Art. 49, 2 do PSJCR. 

d) Verdadeira. Art. 51, 1 do PSJCR. 

 

QUESTÃO 19 

Letra A. 

a) Verdadeira. Art. 1° da Lei n° 13.146/2015. 

b) Falsa. Art. 1° da Lei n° 13.146/2015. 

c) Falsa. Art. 1° da Lei n° 13.146/2015. 

d) Falsa. Art. 1° da Lei n° 13.146/2015. 

  



 

GABARITO COMENTADO - SIMULADO 04/11/17 
 

XXIV Exame da OAB - 1ª Etapa 
 

Equipe Pro Labore 
 

www.prolabore.com.br 4 

DIREITO INTERNACIONAL 
 

QUESTÃO 20 

Letra A. 

a) Verdadeira. Art. 21, II do CPC c/c Art. 9° da LINDB. 

b) Falsa. Art. 21, II do CPC c/c Art. 9° da LINDB. 

c) Falsa. Art. 21, II do CPC c/c Art. 9° da LINDB. 

d) Falsa. Art. 21, II do CPC c/c Art. 9° da LINDB. 

 

QUESTÃO 21 

Letra C. 

a) Falsa. Art. 5°, XLVII, “d” da CR/88. 

b) Falsa. Art. 5°, LII da CR/88. 

c) Verdadeira. Art. 5°, LI da CR/88. 

d) Falsa. Art. 102, I, “g” da CR/88. 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

QUESTÃO 22 

Letra D. Compete exclusivamente (ou privativamente) à União instituir contribuição no interesse de categorias 

profissionais ou econômicas (art. 149, CF). O erro na alternativa A se refere à contribuição de iluminação 

pública, que somente poderá ser instituída pelos Municípios e Distrito Federal, ou seja, não poderá ser instituída 

pela União e Estados (art. 149-A, CF). Na alternativa B, o erro está na palavra “apenas”, considerando que o 

DF também institui impostos estaduais (art. 155, CF). Na alternativa C, o imposto sobre grandes fortunas 

somente poderá ser instituído por meio de lei complementar (art. 153, VII, CF). 

 

QUESTÃO 23 

Letra D. O STF, por meio da Súmula Vinculante n. 50, reiterou o entendimento formulado na Súmula 669: 

norma legal que altera o prazo de vencimento de tributo não se submete ao princípio da anterioridade. Tal 

matéria não está reservada à lei complementar, podendo ser disciplinada, inclusive, por decreto. Assim, a única 

alternativa correta é a letra D. 

 

QUESTÃO 24 

Letra B. não há imunidade tributária, considerando que a propriedade do imóvel não é da instituição religiosa 

(art. 150, VI, “b” e §4º, CF). Vale lembrar que convenções particulares não são oponíveis ao Fisco (art. 123, do 

CTN). A alternativa A está errada, porquanto é possível a lei municipal isentar o referido tributo.   

 

QUESTÃO 25 

Letra A. A questão requer a alternativa errada. Veja que a base de cálculo das taxas não pode ser idêntica à 

base de imposto, conforme vedação expressa do art. 145, §2º, da CF. Por isso, a alternativa A é o gabarito. A 

alternativa B é verdadeira, porque as taxas não são exceções ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal 

(art. 150, VI, “b” e “c”, da CF. A alternativa C está correta, conforme Súmula Vinculante 41, que reconhece a 

inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública. A alternativa D está correta, conforme art. 145, §2º, da CF, 

considerando que as taxas em tela tem a mesma base de cálculo do IPTU. 

 

QUESTÃO 26 

Letra A. Conforme art. 168, do CTN, o prazo para repetição de indébito é de 5 anos, a contar da data do 

pagamento indevido. Portanto, correta a alternativa A. A alternativa B está errada, considerando que referido 

dispositivo legal prevê como marco inicial do prazo para a repetição de indébito a data do pagamento (extinção 

do crédito) e não a data do fato gerador. A alternativa C está errada, porquanto o prazo é de 5 anos. A alternativa 

D está errada, porquanto referida vedação de repetir dívida prescrita se aplica ao âmbito civil (art. 882, do 

Código Civil) e não ao crédito tributário, cuja prescrição é causa extintiva (art. 156, V, do CTN). 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

QUESTÃO 27 

Letra A. 

 

QUESTÃO 28 

Letra B. 

 

QUESTÃO 29 

Letra A. 

 

QUESTÃO 30 

Letra B. 

 

QUESTÃO 31 

Letra C. 

 

QUESTÃO 32 

Letra C. 
 

 

DIREITO AMBIENTAL 
 

QUESTÃO 33 

Letra B. O Estatuto das Cidades dispõe sobre o Plano Diretor, regulamentando o artigo 182 da Constituição de 

1988. Além disso, ele tipifica novas condutas que poderão caracterizar improbidade administrativa, o que anula 

a letra A, vide arts. 50 e 52 do texto legal. Embora o Estatuto das Cidades fale em audiências públicas, a Lei 

10.257-01 não regulamenta a forma de realização delas, portanto letra C incorreta. A letra D está errada porque 

a lista de instrumentos de execução de política urbana é exemplificativa. 

 

QUESTÃO 34 

Letra C. Por expressa disposição na Constituição, os espaços especialmente protegidos só podem ser extintos 

por lei strictu sensu, nenhum outro instrumento normativo seria suficiente para tanto. Os animais não são 

sujeitos de Direito, ainda, o que torna a letra a incorreta. A letra b está errada porque, como meio ambiente é 

um bem difuso, todos têm deveres quanto ao referido bem jurídico. A Letra D está errada porque não existe 

direito Absoluto 

 

 

DIREITO CIVIL 
 

QUESTÃO 35 

Letra C. Artigo 81 Inciso II - CC. 

 

QUESTÃO 36 

Letra D. Artigo 171 inciso II combinado com artigo 178 inciso I - CC 

 

QUESTÃO 37 

Letra B. Artigo 188 inciso II combinado com artigo 929 E 930 C/C 206 parágrafo 3 inciso V - -CC. 

 

QUESTÃO 38 

Letra B. Artigo 938 - CC. 
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QUESTÃO 39 

Letra C. O fundamento está no Art. 1.783-A, CC/02. 

 

QUESTÃO 40 

Letra B. 

Afirma o Código Civil: 

Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou 

rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar 

rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os 

interessados as respectivas despesas. 

§ 3o A construção de tapumes especiais para impedir a passagem de animais de pequeno porte, ou para outro 

fim, pode ser exigida de quem provocou a necessidade deles, pelo proprietário, que não está obrigado a concorrer 

para as despesas. 

Portanto, o gabarito é letra B, na medida em que Julianderson foi quem provocou a necessidade da instalação 

do tapume. 

 

QUESTÃO 41 

Letra A. Artigo 1836 parágrafo 2 combinado com artigo 1837 - C.C 

 

 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

QUESTÃO 42 

Letra A. O fundamento está no Art. 46, §2º, do ECA (Lei 8.069/90): a simples guarda de fato não autoriza, por 

si só, a dispensa da realização do estágio de convivência; no Art. 47: o vínculo da adoção constitui-se por 

sentença judicial; no Art. 41: a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, 

inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos 

matrimoniais; e no Art. 42: podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil. 

 

QUESTÃO 43 

Letra B. O fundamento está no Art. 10 do ECA (Lei 8.069/90) na literalidade de seus incisos.  

 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 
 

QUESTÃO 44 

Letra D. O fundamento está no Art. 13, CDC: O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo 

anterior (independente de culpa – Art. 12) quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis. 

 

QUESTÃO 45 

Letra C. O fundamento está no Art. 1º da Lei 13.455/17: Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e 

serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado. Parágrafo único. 

É nula a cláusula contratual, estabelecida no âmbito de arranjos de pagamento ou de outros acordos para 

prestação de serviço de pagamento, que proíba ou restrinja a diferenciação de preços facultada no caput deste 

artigo. 
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DIREITO EMPRESARIAL 
 

QUESTÃO 46 

Letra C. 

 

QUESTÃO 47 

Letra D. 

 

QUESTÃO 48 

Letra C. 

 

QUESTÃO 49 

Letra B. 

 

QUESTÃO 50 

Letra C. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

QUESTÃO 51 

Letra A. Comentário: uma das condições da ação é o interesse processual, de acordo com o qual o autor deverá 

demonstrar NECESSIDADE-UTILIDADE na prestação da tutela jurisdicional. No caso, a ação que objetiva 

cobrança de dívida não vencida é caso de ausência de NECESSIDADE, sendo, portanto, aplicável o art. 485, 

VI, CPC. 

 

QUESTÃO 52 

Letra D. Comentário. Trata-se de incompetência absoluta da justiça comum, em razão da matéria, que deve ser 

declarada de ofício pelo juiz, ainda que a parte ré não alegue em preliminar de incompetência. Destaque-se, 

ainda, que a competência absoluta não pode ser modificada por vontade das partes (ela é inderrogável). V. arts. 

63 e 64, CPC. 

 

QUESTÃO 53 

Letra C. Comentário: art. 525, CPC. A impugnação ao cumprimento de sentença independe de garantia do 

juízo, pode versar sobre excesso de execução e só terá efeito suspensivo se garantido o juízo e o impugnante 

demonstrar a relevância de seus fundamentos e o perigo da demora. 

 

QUESTÃO 54 

Letra B. Comentário: I. art. 916; II. Art. 915, § 3º; III. Art. 915, caput e § 1º 

 

QUESTÃO 55 

Letra C. Comentário: art. 332, parágrafo 1º, CPC 

 

QUESTÃO 56 

Letra C. Comentário: Praticado o ato, com bom ou mau êxito, a parte não poderá renová-lo, modifica-lo ou 

substitui-lo, pelo fenômeno da preclusão consumativa.   

 

QUESTÃO 57 

Letra D. Comentário: art. 361, CPC. 
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DIREITO PENAL 
 

QUESTÃO 58 

Letra D. O aluno deve ficar atento para o fato de que a condenação já é irrecorrível. Portanto, não deve ser 

questionada, em sede de execução, a justiça ou injustiça da condenação, pois esse momento já foi superado. 

Observe, ademais, que a substituição de penas não ocorreu fundamentada no art. 44, III, do CP c/c art. 42 da 

Lei 11.343/06 e não com base na vedação legal constante no art. 44 da Lei 11.343/06. Quanto à progressão de 

regime, não se esqueça que, nos crimes comuns, a progressão se dá com um sexto da pena cumprida (art. 112, 

LEP) e, nos hediondos, após o cumprimento de dois quintos da pena, se primário, e três quintos, se reincidente 

(art. 2º, §2º, Lei 8.072/90). Aplicada a causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, 

o tráfico de drogas perde o caráter de crime equiparado a hediondo e passa a ser tratado como crime comum, 

conforme recente entendimento do STF (HC 118.533/MS). 

 

QUESTÃO 59 

Letra C. Tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, o agente, voluntariamente, impede 

a consumação do crime (art. 15, CP). Não é a hipótese em questão, já que o peculato doloso (art. 312, caput, 

CP) consumou-se e, posteriormente, Laura decidiu reparar o dano causado. De outro lado, no arrependimento 

posterior, o agente voluntariamente repara o dano causado pela prática da infração penal, após a sua 

consumação, sendo esta a hipótese da questão (art. 16, CP). Por fim, no crime impossível o agente deseja praticar 

um crime, mas este jamais vai se consumar em razão da inidoneidade absoluta do meio ou do objeto material 

(art. 17, CP). 

 

QUESTÃO 60 

Letra B. A questão trata das concausas, tema disciplinado pelo art. 13, caput e §1º, do Código Penal. O Código 

Penal Brasileiro adotou, como regra, a teoria da equivalência dos antecedentes causais, segundo o qual o 

resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa 

a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Não há que se fazer nenhuma diferenciação entre 

causa e condição. Todo fator que contribuiu para o resultado será valorado de forma equivalente para fins de 

constatação do nexo de causalidade. Considerando que o AVC sofrido por Mévio não tem qualquer relação com 

a conduta praticada por Tício e que ele ocorreu ao mesmo tempo em que praticada a conduta pelo agente, trata-

se de uma concausa absolutamente independente concomitante que rompe o nexo de causalidade iniciado por 

Tício, permitindo a sua responsabilização conforme o seu animus. Se Tício agiu com vontade de matar, mas a 

morte não pode ser imputada a ele, deve responder por tentativa de homicídio doloso. 

 

QUESTÃO 61 

Letra D. A prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para a acusação 

(art. 112, CP) e deve considerar a menoridade relativa (art. 115, CP) e a reincidência (art. 110, caput, CP) para 

o cálculo do seu prazo. In casu, Mévio foi condenado a um ano de reclusão, assim o prazo da PPE, a priori, 

seria de 04 anos (art. 109, V, CP). Aumentado de um terço em razão da reincidência e diminuído pela metade 

em razão de o agente ser menor de 21 anos na data dos fatos, o prazo da PPE na hipótese é de 02 anos e 08 

meses, que, contados a partir do dia 20/01/2017 (trânsito em julgado para a acusação), se perfazem em 

19/09/2019. 

 

QUESTÃO 62 

Letra A. O crime de injúria racial (art. 140, §3º, CP) não se confunde com o racismo (art. 20 da Lei 7.716/89). 

Enquanto que no primeiro, a ofensa é dirigida para pessoa determinada, no segundo a ofensa é dirigida para um 

número indeterminado de pessoas. No racismo, o agente pretende injuriar todas as pessoas que 

indeterminadamente pertençam a uma determinada raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A injúria 

racial é de ação penal pública condicionada à representação (art. 145, CP), isso quer dizer que o titular da ação 

penal é o Ministério Público que, contudo, só poderá oferecer denúncia se a ofendida representar previamente. 
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QUESTÃO 63 

Letra A. A casuística 1 relata um caso de aborto sentimental, ético, humanitário ou piedoso, previsto no art. 

128, II, do CP, hipótese de causa especial de exclusão da ilicitude. Para que a conduta do agente esteja amparada 

pela justificante, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (a) o agente deve ser médico; (b) a 

gravidez deve ser resultado de estupro; (c) deve haver o consentimento da gestante. É desnecessária autorização 

judicial para o reconhecimento da descriminante, mas o médico deve ser resguardar solicitando um mínimo de 

elementos que comprovem a ocorrência do aborto, como é o caso do B.O., do exame médico ou do inquérito 

policial. Na casuística 2, não há que se falar em aborto humanitário, pois Ana não era médica, assim falta um 

dos requisitos para o reconhecimento da causa de exclusão da ilicitude, razão pela qual deve responder como 

incursa no art. 126 do CP. 

 

QUESTÃO 64 

Letra B. Os requisitos para a substituição de penas estão no art. 44 do Código Penal. Segundo o §3º do referido 

dispositivo normativo, é possível a substituição de penas ao reincidente em crime doloso desde que, em face da 

condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude 

da prática do mesmo crime. Por isso, a condenação anterior por crime de roubo, não impede a substituição de 

penas em relação ao crime de furto. Em outras palavras: somente ao reincidente específico é vedada a 

substituição de penas. Além disso, não confunda: o roubo não admite substituição de penas eis que é crime 

revestido de violência ou grave ameaça à pessoa, contudo o crime, objeto de julgamento, é o furto (art. 155, CP) 

e não o roubo (art. 157, CP). Para os requisitos do sursis, vide art. 77 do CP. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

QUESTÃO 65 

Letra A. De acordo com o art. 76, inciso I, do CPP, a competência será determinada pela conexão se, ocorrendo 

duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas. É a hipótese 

de conexão intersubjetiva por simultaneidade, exatamente como narrado na questão, que implica em unidade de 

processo e julgamento, nos termos do art. 79 do CPP. 

 

QUESTÃO 66 

Letra D. De início deve ser esclarecido que o latrocínio (art. 157, §3º, in fine, CP) não é crime doloso contra a 

vida, mas sim crime contra o patrimônio, por isso a assertiva relativa ao Tribunal do Júri poderia ser descartada. 

Além disso, não se esqueça que o foro por prerrogativa de função somente subsiste enquanto o funcionário 

público estiver no exercício de suas função, afinal visa proteger a função e não a pessoa que o ocupa. 

Considerando que Tício estava aposentado ao tempo dos fatos, ele não tem mais direito ao foro especial, razão 

pela qual deve ser julgado pela vara criminal do local da consumação do delito (art. 70 do CPP). 

 

QUESTÃO 67 

Letra D. Vide art. 157, §1º, do CPP. 

 

QUESTÃO 68 

Letra C. O caso narra uma prisão em flagrante ilegal. Isso porque, o crime de corrupção passiva (art. 317, CP), 

na modalidade “solicitar”, se consuma no instante em que o agente realiza a conduta (isto é: faz o pedido da 

vantagem indevida), sendo o resultado desnecessário para a consumação do delito. Trata-se, pois, de delito 

formal. Assim, a corrupção passiva se consumou no momento em que Tìcio solicitou a vantagem indevida a 

Mévio, sendo o recebimento da quantia solicitada mero exaurimento do crime. Contra uma prisão ilegal, cabe 

relaxamento de prisão ilegal, nos termos do art. 310, I, do CPP e art. 5º, LXV, da CF. A liberdade provisória é 

adequada para a hipótese de prisão em flagrante legal, quando não estão presentes os requisitos da prisão 

preventiva (art. 310, II e 321, ambos do CPP). O habeas corpus, por outro lado, não é meio de impugnação 

privativo de advogado, eis que qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de alguém que se encontra preso ou 

está na iminência de o sê-lo (art. 654, CPP). Por fim, a revisão criminal é ação constitucional autônoma que se 

destina a desconstituir uma condenação transitada em julgado, nas hipóteses do art. 621 do CPP. 
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QUESTÃO 69 

Letra C. Ante a sentença condenatória, o recurso cabível será o de apelação, nos termos do art. 593, inciso I, 

do CPP. Atenção ao disposto no art. 593, §4º, do CPP: “Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o 

recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra.”. O agravo em execução é o recurso 

adequado contra as decisões proferidas pelo juiz da execução, durante o cumprimento da pena (art. 197, LEP). 

Por fim, o embargos infringentes é o recurso adequado contra um acórdão não unânime, desfavorável ao réu 

(art. 609, parágrafo único, CPP). 

 

 

DIREITO DO TRABALHO 
 

QUESTÃO 70 

Letra C. 

a) (Correta – artigos 2º e 10 da Lei 6.019/74) 

b) (Correta – Súmula 331, IV e V do TST) 

c) (Incorreta – OJ 191 da SDI-1 do TST) 

d) (Correta – Súmula 331, III do TST) 

 

QUESTÃO 71 

Letra D. 

a) (Incorreta – Súmula 85, V do TST) 

b) (Incorreta – Súmula 118 do TST) 

c) (Incorreta – Súmula 429 do TST) 

d) (Correta – OJ 410 da SDI-1 do TST) 

 

QUESTÃO 72 

Letra A. 

a) (Correta – artigo 3º, §7º da Lei 8.213/91) 

b) (Incorreta – Súmula 369, II do TST) 

c) (Incorreta – Súmula 339, II do TST) 

d) (Incorreta – artigo 10, II “b” ADCT e Súmula 244, III do TST) 

 

QUESTÃO 73 

Letra D. 

a) (Incorreta – Súmula 364 do TST) 

b) (Incorreta – Súmula 364 do TST) 

c) (Incorreta – artigo 469, §1º da CLT) 

d) (Correta – Súmula 47 do TST) 

 

QUESTÃO 74 

Letra D. (correta – artigo 193, §1º, CLT) 

 

QUESTÃO 75 

Letra A. 

a) (Correta – artigo 13 da Lei 7.783/89) 

b) (Incorreta – artigo 1º da Lei 7.783/89) 

c) (Incorreta – artigo 7º da Lei 7.783/89) 

d) (Incorreta – artigo 6º, §3º da Lei 7.783/89) 
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DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 
 

QUESTÃO 76 

Letra D. 

a) Incorreta (art. 852-A, parágrafo único da CLT) 

b) Incorreta (art. 852-B, II da CLT) 

c) Incorreta (art. 852-A, paragrafo único da CLT) 

d) Correta (arts. 821 e 852-H, §2º da CLT) 

 

QUESTÃO 77 

Letra A. 

a) Incorreta (Súmula 418 do TST) 

b) Correta (art. 831, parágrafo único da CLT c/c art. 1º, III, do Decreto-Lei 779/69) 

c) Correta (art. 831, parágrafo único da CLT c/c Súmula 259 do TST) 

d) Correta (art. 789, caput e §3º da CLT) 

 

QUESTÃO 78 

a) Incorreta (Súmula 219, III do TST) 

b) Correta (art. 790-B da CLT) 

c) Incorreta (OJ 310 da SDI-1 do TST) 

d) Incorreta (Súmula 425 do TST) 

 

QUESTÃO 79 

Letra C. 

a) Correta (art. 879, §6º da CLT) 

b) Correta (Súmula 74, III do TST) 

c) Incorreta (Súmula 74, I do TST) 

d) Correta (art. 791, §3º da CLT) 

 

QUESTÃO 80 

Letra D. 

a) Incorreta (Súmula 426 do TST) 

b) Incorreta (artigo 899 da CLT c/c IN 3 do TST) 

c) Incorreta (artigo 896, §6º da CLT e OJ 352 da SDI-1 do TST) 

d) Correta (artigo 895, §1º, II, III e IV da CLT) 

 


