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SIMULADO 02 - COMENTÁRIOS  
 

AGENTES PÚBLICOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ORGANIZAÇÃO POLÍTICA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Analise os seguintes itens com base nas disposições da Constituição Federal e da Lei 8112/1990 sobre 

agentes públicos. 

 

1. Em 2016, Paulo Amarante foi nomeado como analista judiciário do Tribunal de Justiça do Pará. Poucos 

meses após a decisão da sua estabilidade, o servidor foi demitido com base no Processo Administrativo 

Disciplinar nº 32/2019. Paulo decidiu ajuizar ação para invalidar a decisão administrativa e obteve êxito 

no dia 16 de novembro de 2020. Com base no exposto, é possível afirmar que: 

a) o caso é de reintegração e Paulo deve ser reinvestido no cargo anteriormente ocupado ou no cargo 

resultante de sua transformação. 

b) o caso é de readaptação e Paulo   ser reinvestido em cargo de atribuições e responsabilidades 

compatíveis. 

c) Paulo será reconduzido ao cargo de origem. 

d) o caso é de aproveitamento, pois Paulo estava em disponibilidade. 

GABARITO: LETRA A 

 

A) CORRETA 

Reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo de origem após a declaração (administrativa ou 

judicial) de ilegalidade da sua demissão, com ressarcimento da remuneração e vantagens não percebidas 

(art. 41, § 2.º, da CRFB e art. 28 da Lei 8.112/1990). 

Art. 41, § 2º, da CF. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele 

REINTEGRADO, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 

indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao 

tempo de serviço. 
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Art. 28 da Lei 8112/1990.  A reIntegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente 

ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão 

administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 

 

Ademais, o servidor reintegrado deve ser beneficiado com o reconhecimento de todos os seus direitos 

estatutários inerentes ao tempo que ficou ilegalmente afastado do cargo (ex.: contagem do tempo de 

serviço, promoções) 

 

E o servidor que ainda não é estável? 

Numa leitura literal da lei, não, pois o art. 28 refere-se expressamente a "servidor estável". Ma, lembre-

se, vivemos num Estado de Direito, em que a lei deve ser respeitada. Assim, se um servidor, mesmo não 

estável, for demitido de forma ilegal, não poderá voltar? Claro que sim. Apenas a lei não usa, para esse 

fenômeno, o nome "reintegração". É um retorno, simplesmente, um efeito da anulação (ex tunc) da 

demissão ilegal, pois dos aos nulos não decorrem efeitos (STF, Súmula nº 473, e Lei nº 9.784/99, at. 53). É 

um retorno sem nome, um "retorno inominado". Contudo, vale ressaltar que deverá cumprir o período 

restante do estágio probatório. 

 

B) INCORRETA 

A readaptação é a forma de provimento derivado HORIZONTAL que consiste na investidura do servidor 

em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 

capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Não se enquadra na questão 

Art. 24 da Lei 8112/1990.  ReaDaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental 

verificada em inspeção médica.  

§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. 

 

C) INCORRETA 

A recondução é a forma de provimento derivado por reingresso que consiste no RETORNO do servidor 

estável ao cargo anteriormente ocupado em razão dos seguintes fatos: 

a) inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; ou 



Turma OAB  
 

_______________________________________________________________________ 

 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 

 

b) reintegração do anterior ocupante 

Art. 29 da Lei 8112/1990.  ReCondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e 

decorrerá de:  

I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;  

II - reintegração do anterior ocupante. 

 

Paulo será reintegrado. Porém, o servidor estável que estiver no seu cargo será reconduzido. 

 

D) INCORRETA 

O aproveitamento é a forma de provimento derivado por REINGRESSO pela qual o servidor estável, que 

havia sido posto em disponibilidade em razão da extinção ou da declaração de desnecessidade do seu 

cargo, RETORNA à atividade. 

Art. 30 da Lei 8112/1990.  O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante 

aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente 

ocupado. 

 

Paulo não estava em disponibilidade, estava DEMITIDO. 

 

Para revisar: 

APROVEITO O DISPONÍVEL 

REINTEGRO O DEMITIDO 

REVERTO O APOSENTADO 

RECONDUZO O INABILITADO 

READAPTO O INCAPACITADO 

 

 

REINTEGRAÇÃO INVALIDAÇÃO 

REVERSÃO V DE VELHINHO 

READAPTAÇÃO D DE DEFICIENTE 
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2. Luiz Augusto, servidor federal, está respondendo por processos criminal e administrativo onde se 

investiga a prática de crime de peculato (na forma do art. 312 do Código Penal).  

Nessa situação: 

a) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor apenas poderá responder nas esferas penal e 

na administrativa, mas não na civil. 

b) As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se. 

c) A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue 

a existência do fato ou sua autoria. 

d) Caso Luiz Augusto seja absolvido no âmbito penal por falta de provas, a decisão vinculará a esfera 

administrativa e o agente público deverá ser necessariamente absolvido no processo administrativo 

disciplinar. 

GABARITO: LETRA C 

 

A) INCORRETA 

Estabelece a lei que a sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se, sendo independentes 

entre si. Desse modo, haverá independência das três instâncias, vale dizer, a condenação ou absolvição 

em uma esfera não importará em consequência em qualquer uma das outras. Essa é a regra geral. 

Art. 121 da Lei 8112/1990.  O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular 

de suas atribuições. 

 

B) INCORRETA 

A assertiva vai de encontro ao artigo 125 da Lei 8112/1990. 

Art. 125 da Lei 8112/1990.  As sanções civis, penais e administrativas PODERÃO CUMULAR-SE, sendo 

independentes entre si.  

 

C) CORRETA 

Como dito, a regra é a de que as responsabilidades são independentes (art. 125). Porém, a esfera penal 

pode repercutir sobre as outras (civil e administrativa) em caso de absolvição por determinados motivos. 

Art. 126 da Lei 8112/1990.  A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 

absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

 



Turma OAB  
 

_______________________________________________________________________ 

 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 

 

Logo, a absolvição criminal somente se reflete obrigatoriamente nas demais esferas (civil e administrativa) 

se decorrer de: Negativa da existência do fato (o judiciário reconhece que o fato de que o servidor é 

acusado não existiu) ou negativa de autoria (o fato existiu, mas não foi o servidor que o cometeu). 

 

FI – fato inexistente 

NA – negativa de autoria 

 

D) INCORRETA 

A absolvição por ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar ao servidor, inexistindo 

vinculação entre as esferas administrativa e penal. Trata-se do denominado “resíduo administrativo”, 

consagrado na Súmula 18 do STF que dispõe: “pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo 

juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”;  

 

No caso da questão (insuficiência ou falta de provas) não há repercussão em outra esfera, pois as provas 

podem ser conseguidas nas esferas civil ou administrativa.  

 

3.  Tendo como premissa as normas sobre as penalidades previstas na Lei 8112/1990, assinale a 

afirmativa correta. 

a) A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua 

apuração imediata, por processo administrativo disciplinar, sendo imprescindível a prévia sindicância, 

assegurada ao acusado ampla defesa. 

b) Da sindicância poderá resultar aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 60 

(sessenta) dias. 

c) No caso de inassiduidade habitual, a lei determina que será aplicada a pena de remoção. Já no caso de 

insubordinação grave em serviço, a determinação é a pena de demissão. 

d) A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação 

das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo 

exceder de 90 (noventa) dias. 

GABARITO: LETRA D 

 

A) INCORRETA 
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A sindicância não é procedimento prévio imprescindível para a instauração de processo administrativo 

disciplinar. A sindicância não é etapa do PAD, nem deve, necessariamente, precedê-lo, vale dizer, pode-se 

iniciar a apuração de determinada infração - qualquer uma - diretamente pela instauração de um PAD. 

Art. 143 da Lei 8112/1990.  A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada 

a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância OU processo administrativo disciplinar, 

assegurada ao acusado ampla defesa. 

 

B) INCORRETA 

Uma das possibilidade do resultado da sindicância é aplicação de penalidade de advertência ou suspensão 

de até 30 (trinta) dias. 

Art. 145 da Lei 8112/1990.  Da sindicância poderá resultar:  

I - arquivamento do processo;  

II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias;  

III - instauração de processo disciplinar.  

Parágrafo único.  O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior. 

 

 Art. 146 da Lei 8112/1990.  Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade 

de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 

ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. 

 

C) INCORRETA 

Os dois casos são casos de demissão e são os incisos mais cobrados na OAB. 

Não é cabível a REMOÇÃO do servidor com finalidades punitivas, por se ter, em tal hipótese, desvio de 

finalidade. 

Art. 132 da Lei 8112/1990.  A DEMISSÃO será aplicada nos seguintes casos:  

III - inassiduidade habitual;  

VI - insubordinação grave em serviço; 

 

D) CORRETA 

A assertiva representa total consonância com o artigo 130 da Lei 8112/1990: 
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Art. 130 da Lei 8112/1990.  A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com 

advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de 

demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias. 

 

4. Em uma Empresa Pública Federal, Antônio Moraes é empregado público aprovado em concurso de 

ingresso do de 2019. A empresa recebe recursos do Estado para pagamento de despesas de pessoal ou 

de custeio em geral. Considerando a situação hipotética, julgue o item correto: 

a) O teto remuneratório é aplicável à empresa da situação, pois recebe do Estado pagamento de despesas 

de pessoal ou de custeio em geral. 

b) Antônio Moraes terá estabilidade após três anos de efetivo exercício. 

c) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, podendo ser prorrogado incontáveis 

vezes, em função do interesse público. 

d) O teto remuneratório não se aplica às empresas públicas e sociedades mistas. 

GABARITO: LETRA A 

 

A) CORRETA 

A assertiva apresenta total consonância com os artigos da Constituição Federal. Em especial, o XVII e o § 9º 

do artigo 37. 

Art. 37, § 9º, da CF. O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia 

mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. 

 

Vamos destrinchar o artigo que trata sobre o teto remuneratório: 

Art. 37, XI, da CF - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da 

administração direta, autárquica e fundacional,  

dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,  

dos detentores de mandato eletivo  

e dos demais agentes políticos 

e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas 

as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza,  
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não poderão exceder  

o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,  

aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito,  

e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo,  

o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo  

e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 

centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no 

âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e 

aos Defensores Públicos;  

 

Cobrado de forma reptida: Na esfera dos Municípios, o limite máximo de remuneração é o subsídio do 

Prefeito. 

 

TETO MÁXIMO: Ministros do Supremo Tribunal Federal 

  

TETOS PARCIAIS: 

1. MUNICÍPIOS (independente de qual poder o servidor pertença): subsídio do Prefeito 

2. ESTADUAIS (depende do poder ao qual o servidor pertence). Observe que corresponde a autoridade 

estadual daquele poder: 

     2.1 LEGISLATIVO: Deputado 

     2.2 EXECUTIVO: Governador 

     2.3 JUDICIÁRIO: Desembargadores do Tribunal de Justiça 

 

B) INCORRETA 

A estabilidade é a garantia constitucional de permanência no serviço público outorgada ao servidor que, 

nomeado por concurso público para CARGO de provimento efetivo, tenha transposto o período de estágio 

probatório (3 anos) e aprovado numa avaliação especial de desempenho. 

A estabilidade, em regra, é apenas para aqueles que ocupam CARGO público. Como Antônio Moraes ocupa 

emprego público, ele não tem estabilidade. 
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Atenção!  

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE 

DIREITO PÚBLICO 

FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PRIVADO, 

EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE 

ECONOMIA MISTA 

regime estatutário regime celetista 

Cargo público Emprego público 

 

Art. 41 da CF. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público. 

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por 

comissão instituída para essa finalidade. 

 

Não confunda: 

AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO 

ESTABILIDADE PERDA DO CARGO 

 

C) INCORRETA 

O concurso público pode ser de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei (CF/1988, art. 37, II). Em outras palavras, não se admite que 

o concurso seja somente de títulos. 

O prazo de validade do concurso público será de ATÉ DOIS ANOS, prorrogável uma vez, por igual período 

Art. 37 da CF. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 

prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; 

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, PRORROGÁVEL UMA VEZ, por igual 

período; 
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D) INCORRETA 

Conforme mencionado nos comentários da letra A, é possível a aplicação do teto remuneratório às 

empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de 

custeio em geral.  

Art. 37, § 9º, da CF. O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia 

mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. 

 

5. João Leudir foi aprovado, recentemente, em um concurso para Polícia Militar do Estado do Mato 

Grosso do Sul. Após o curso de formação, foi nomeado, empossado e entrou em exercício no cargo 

efetivo como policial militar. Jovem e muito proativo, está pensamento em iniciar um movimento 

grevista na categoria, porém ainda não externou a sua ideia para qualquer colega de trabalho. Com base 

no exposto julgue os seguintes itens: 

a) Se deflagrar o movimento grevista, João Leudir está exercendo corretamente o seu direito de greve 

assegurado pela Constituição Federal. 

b) Após adquirir a estabilidade, João Leudir jamais poderá perder seu cargo público. 

c) É possível que João exerça um cargo de confiança, pois estes são exercidos exclusivamente por 

servidores ocupantes de cargo efetivo. 

d) João não poderá dar início ao movimento grevista, pois a Constituição Federal veda para os militares. 

GABARITO: LETRA D  

 

A) INCORRETA 

O direito de greve é garantido ao servidor público. 

Art. 37, VII, da CF - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; 

 

O direito de greve dos servidores públicos civis está disposto no art. 37, inciso VII, da CRFB, que afirma que 

o direito de greve dos servidores públicos será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 

Esta lei, até o presente momento, não foi editada. Mesmo sem haver lei, o STF decidiu que os servidores 

públicos podem fazer greve, devendo ser aplicadas as leis que regulamentam a greve para os 
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trabalhadores da iniciativa privada (Lei nº 7.701/88 e Lei nº 7.783/89). Nesse sentido: STF. Plenário. MI 

708, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/10/2007. 

 

Porém, a CF veda para os militares. João não poderia iniciara greve. 

Art. 142 da CF. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 

autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.  

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem 

a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:  

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; 

 

O DIREITO DE GREVE é constitucionalmente assegurado a todas as categorias profissionais, EXCLUINDO os 

militares das Forças Armadas, os policiais militares e os bombeiros militares. 

 

STF O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a 

todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública.  

(Info 860) 

 

B) INCORRETA 

A CF enumera algumas hipóteses em que o servidos público estável poderá perder o cargo. 

Art. 41 da CF. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 

de 1998)  

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:          

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;          

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;          

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa.  
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Art. 169 da CF. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.          

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o 

cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder 

o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o 

órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. 

 

Não confunda! 

ESTABILIDADE VITALICIEDADE 

A estabilidade é a garantia constitucional de 

permanência no serviço público outorgada ao 

servidor que, nomeado por concurso público para 

cargo de provimento efetivo, tenha transposto o 

período de estágio probatório e aprovado numa 

avaliação especial de desempenho (CF, art. 41 e seu 

§ 4.º). 

 

Atenção! A estabilidade depende de a nomeação 

ser para cargo de provimento efetivo, o que 

claramente exclui a admissão no regime de 

emprego público. 

é uma garantia de permanência no serviço público 

conferida a agentes públicos que 

titularizam cargos de provimento vitalício. 

Atualmente, os cargos vitalícios são os seguintes: 

a) magistrados (CF, art. 95, I); 

b) membros do Ministério Público (art. 128, § 5º, 

I, “a”); 

c) membros dos Tribunais de Contas (art. 73, § 3º). 

A principal diferença entre os dois está no fato de que o servidor que gozar de vitaliciedade só perderá o 

cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado, diferentemente da estabilidade, que admite a 

perda do cargo por outras formas. 

Salvo o magistrado, o membro do MP e o membro do TC, os servidores públicos não gozam de 

vitaliciedade, mas de ESTABILIDADE. 

 

C) INCORRETA 

A assertiva não encontra respaldo no Art. 37, V, da CF. 

Art. 37, V, da CF - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 

efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
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percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento; 

 

As funções de confiança que são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo 

DESTINAM-SE APENAS ÀS ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO 

FUNÇÕES DE CONFIANÇA CARGOS EM COMISSÃO 

exercidas exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo 

QUALQUER PESSOA, servidor público concursado 

ou não 

 

C) CORRETA 

A CF veda a sindicalização e a greve para os militares. João não poderia estar participando da greve. 

Art. 142 da CF. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 

autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.  

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem 

a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:  

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; 

 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

No que diz respeito ao Direito do Consumidor, julgue os itens a seguir. 

 

6. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: O Condomínio “Alto da Maré”, por seu representante, comprou camisas de 

Natal para os funcionários de serviços gerais junto à sociedade empresária “Vestir bem”, uma grande loja 

de roupas. A vestimenta, na cor vermelha, manchou a calça jeans de todos os funcionários, gerando, 

assim, um problema estético na calça deles. Porém, a pigmentação da camisa não era tóxica e poderia 

ser removida com um produto específico. Diante da situação, o Condomínio “Alto da Maré”, por seu 

representante, procurou você, como advogado(a), buscando orientação para receber de volta o valor 

pago e ser indenizado pelos danos morais suportados. 



Turma OAB  
 

_______________________________________________________________________ 

 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 

 

Nesse caso, você orientou o seguinte: 

a) Trata-se de fato do serviço, incluída a responsabilidade civil da sociedade empresária e do fabricante. 

b) Inaplicabilidade do CDC, tendo em vista que o problema não gerou danos morais, meramente danos 

estéticos, tendo em vista que as manchas poderiam ser removidas com produtos específicos. 

c) Trata-se de vício do produto, de maneira que o Condomínio “Alto da Maré” é parte legítima para 

ingressar com a medida judicial por ser consumidor, segundo a teoria finalista mitigada, sendo solidária 

a responsabilidade da sociedade empresária e do fabricante das camisas. 

d) Aplicabilidade do CDC, de modo que o Condomínio, por meio de seu representante, terá direito à 

devolução do valor pago pelas camisas, mas não a indenização de danos morais. 

GABARITO: LETRA C 

 

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que se trata de vício do produto, configurando um vício de qualidade, 

pois as camisas vermelhas soltaram uma pigmentação que, apesar de atóxica, manchou a calça dos 

funcionários, o que gerou um dano estético.  

 

Além disso, o caso hipotético aborda o conceito de consumidor e responsabilidade civil. Vejamos: 

Art. 2º do CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. 

Art. 18 do CDC. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 

solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das 

partes viciadas. 

 

ATENÇÃO! O Condomínio “Alto da Maré” é considerado consumidor em razão da teoria finalista mitigada, 

a qual se baseia na jurisprudência pátria. Vejamos:  

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO 

APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. (...) 3. A jurisprudência do STJ, 

tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído 

para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina 
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vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a 

pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, 

por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política 

nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda 

a proteção conferida ao consumidor. 

 

ATENÇÃO! Perceba que o Condomínio “Alto da Maré”, no caso em análise apresentou, sim, uma 

vulnerabilidade, em decorrência dos danos causados, de modo que se enquadra como consumidora.  

 

7. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: A Concessionária de Veículos “Direção Certa” comprou de um determinado 

fabricante dez peças de retrovisor com o objetivo de reformar os carros. Porém, sete peças apresentaram 

problemas decorrentes de falha na fabricação, o que poderia gerar acidentes nas rodovias. Dessas sete 

peças, três foram colocadas em carros particulares, que, meses depois, apresentaram o mesmo 

problema.  Além disso, quatro peças foram colocadas em carros utilizados pela própria concessionária.  

Nesse caso, é correto asseverar que: 

a) Não há relação jurídica entre os particulares que sofreram prejuízos em decorrência do problema 

apresentado pelas peças e o fabricante. 

b) Há a inaplicabilidade do CDC, pois a relação jurídica entre a concessionária e o fabricante, no que se 

refere à peça comprada pela pessoa jurídica para uso próprio, é de direito civil comum. 

c) Há relação jurídica protegida pelo CDC apenas entre os particulares e a concessionária, que foi quem 

realizou a montagem das peças.  

d) Entre a concessionária e o fabricante existe relação jurídica regida pelo CDC, no que diz respeito às 

peças que foram destinadas para os veículos da concessionária, e não para venda. 

GABARITO: LETRA D 

 

No caso narrado na questão, é evidente que o fabricante é responsável pela reparação dos danos causados 

em razão do problema apresentado nas peças. Os particulares são consumidores, bem como a 

concessionária que também utilizou as peças em veículos próprios, o que gerou inevitáveis danos para si. 

 Art. 2º do CDC. Consumidor é toda PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final. 
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Art. 12 do CDC. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação 

ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua utilização e riscos. 

 

ATENÇÃO! A Teoria Finalista Mitigada foi cobrada mais uma vez. Atente-se para o fato de que importante 

é que esteja configurada a situação de vulnerabilidade, ainda que a relação seja entre duas pessoas jurídicas 

(concessionária e fabricante).  

Vejamos a jurisprudência: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO MANEJADO 

SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC.  TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO 

CDC. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (…) 

2.  A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista  para autorizar a incidência do 

CDC nas hipóteses em que a parte  (pessoa  física  ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária  

final  do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Tem aplicação a Súmula nº 83 

do STJ. (...) (AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/06/2016, DJe 10/06/2016) 

 

8. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: René possui apenas 30% da visão e está necessitando de ajuda de familiares 

para compreender várias questões do dia a dia, a exemplo das contas mensais. Diante dessa dificuldade, 

René procura você, como advogado(a), para orientá-lo a respeito dos direitos dos deficientes visuais nas 

relações de consumo. 

Acerca da situação, assinale a alternativa correta: 

a) René não terá direito a solicitar o envio da conta em Braille, tem em vista que tal obrigação não consta 

no CDC. 

b) René poderá solicitar o envio da conta em Braille somente no que diz respeito ao valor e a data de 

pagamento, em razão de inexistir obrigação legal. 

c) René pode solicitar ao fornecedor de serviços que as faturas sejam enviadas com informações 

adicionais em Braille, com o intuito de informá-lo devidamente. 
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d) Diante das diversas deficiências existentes e da impossibilidade operacional de atender todas as 

demandas, o fornecedor não é obrigado a enviar a conta em Braille.  

GABARITO: LETRA C 

 

Nesse caso, René, deficiente visual, poderá solicitar o envio das faturas mensais contendo informações 

adicionais em Braille. Trata-se, pois, de um direito básico do consumidor a informação adequada e clara, 

devendo esta ser acessível para pessoas com deficiência. Por isso, em decorrência desse direito básico, o 

fornecedor deve, sim, prestar as informações de forma acessível para René, de modo a enviar as faturas 

com informações em Braille.  

Art. 6º do CDC. São direitos básicos do consumidor: 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos 

que apresentem; 

Parágrafo único.  A informação de que trata o inciso III do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa 

com deficiência, observado o disposto em regulamento.  

 

9. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Diversos moradores perceberam que a gasolina estava danificando o motor 

após vários abastecimentos no mesmo posto de combustível. Desconfiaram, então, que a gasolina estava 

adulterada. Sabendo disso, o Ministério Público demandou o posto de combustíveis W em razão das 

adulterações. 

Você foi procurado(a), como advogado(a), por um consumidor que adquiriu gasolina adulterada no posto 

de combustíveis W, para orientá-lo.  

É correta a seguinte orientação: 

a) Cuida-se de interesse difuso, não comportando ação coletiva. 

b) Cuida-se de interesse individual homogêneo, podendo ser exercida individualmente ou a título 

coletivo. 

c) Cuida-se de interesse individual homogêneo, devendo os consumidores individuais ingressar com 

medidas autônomas.  

d) Cuida-se de interesse difuso, podendo ser exercida individualmente ou a título coletivo. 

GABARITO: LETRA B 
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A questão aborda a classificação contida no parágrafo único do Art. 81 do CDC. O caso apresentado na 

questão se refere a um interesse individual homogêneo, pois as circunstâncias evidenciam uma origem 

comum, o fato da gasolina ser adulterada e gerar danos no motor dos veículos dos consumidores.  

Em contrapartida, os interesses ou direitos difusos se referem a pessoas indeterminadas, o que não é o 

caso. 

Vejamos o que dispões o CDC:  

Art. 81. Parágrafo único do CDC. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. 

 

ATENÇÃO! Importante mencionar, ainda, acerca da execução na ação coletiva. Atente-se para o fato de 

que a execução PODERÁ ser coletiva, não DEVERÁ, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.                

Art. 98 do CDC. A execução PODERÁ ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 

82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.                

 

10. A Construtora “Realizando Sonhos” divulgou centenas de folders sobre o novo empreendimento 

imobiliário, ofertando um condomínio com amplos apartamentos, espaço comum, salão de festa, piscina 

e academia. Diversas pessoas gostaram da proposta e celebraram contrato de compra e venda. Ocorre 

que a Construtora apenas efetuou a entrega dos apartamentos três anos após o prazo inicial estabelecido 

e, ainda, não entregou a academia que constava no folder.  

Nesse caso, com base no Código de Defesa do Consumidor, cabe: 

a) Ação coletiva ou individual, em razão da propaganda abusiva evidenciada pela ausência da entrega da 

parte comum indicada no folder de venda. 

b) Ação coletiva, apenas, configurando inadimplemento contratual.  

c) Ação coletiva, apenas, tendo em vista que ocorreu propaganda abusiva.  

d) Ação coletiva ou individual, tendo em vista a propaganda enganosa evidenciada pela ausência da 

entrega da academia indicada no folder de venda. 

GABARITO: LETRA D 
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Importante destacar, primeiramente, que se trata de propaganda ENGANOSA, não abusiva. A Construtora 

ofertou a academia e não realizou a entrega conforme o combinado, o que evidencia propaganda 

enganosa.  

Além disso, cabe, nesse caso, ação coletiva ou individual, nos termos do CDC. Vejamos: 

Art. 37 do CDC. É PROIBIDA toda publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, INTEIRA 

OU PARCIALMENTE FALSA, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o 

consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e 

quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 

 

 Art. 81 do CDC. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em 

juízo individualmente, ou a título coletivo. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

11. Atualmente, o Brasil é composto por 26 estados e o DF. No dia 5 de outubro de 1988, através da 

promulgação da atual Constituição Federal, foi criado o mais novo estado brasileiro, o Estado do 

Tocantins. No que diz respeito à disciplina da criação dos Estados, a CF dispõe que os Estados podem 

incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos 

Estados ou Territórios Federais, mediante: 

a) aprovação da população diretamente interessada, através de referendo, e do Congresso Nacional, por 

lei complementar, após divulgação dos Estudos de Viabilidade, apresentados e publicados na forma da 

lei. 

b)  aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por 

lei complementar, após divulgação dos Estudos de Viabilidade, apresentados e publicados na forma da 

lei. 

c) mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso 

Nacional, por lei complementar. 

d) mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Senado 

Federal, por lei complementar. 
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GABARITO: LETRA C 

 

A questão tentou confundir os requisitos para a criação dos Estados com aqueles necessários para a criação 

de Municípios.  

Art. 18 da CF. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 

§ 3º Os ESTADOS podem incorporar-se entre si, 

subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem 

a outros, ou formarem novos Estados ou 

Territórios Federais, mediante aprovação da 

população diretamente interessada, através de 

PLEBISCITO, e do Congresso Nacional, por lei 

complementar. 

 

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o 

desmembramento de MUNICÍPIOS, far-se-ão por 

lei estadual, dentro do período determinado por 

Lei Complementar Federal, e dependerão de 

consulta prévia, mediante PLEBISCITO, às 

populações dos Municípios envolvidos, após 

divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, 

apresentados e publicados na forma da lei.  

 

 

Importante destacar que o STF firmou entendimento de que população diretamente interessada significa 

a população de todo o Estado, e não somente do pedaço que se quer desmembrar. Ademais, a doutrina 

explica que, caso o plebiscito tenha resultado negativo, o restante do procedimento estará inviabilizado. A 

vontade negativa do povo vincula!  

Após a propositura do projeto de lei complementar, haverá audiência das Assembleias Legislativas 

respectivas. Frise-se que o parecer das casas legislativas estaduais não é vinculativo! Após a manifestação 

A incorporação, a subdivisão, o desmembramento 

para se anexarem a outros, ou a formação de 

novos ESTADOS  

ou Territórios Federais 

A criação, a incorporação, a fusão e o 

desmembramento de  

MUNICÍPIOS 

Aprovação da população diretamente 

interessada (Plebiscito) 

Lei Estadual  

 

Lei complementar do Congresso Nacional 

Dentro do período determinado por Lei 

Complementar Federal 

Consulta Prévia (Plebiscito) 

Estudos de Viabilidade Municipal 
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das Assembleias Legislativas, passa-se à aprovação da lei complementar, com aprovação por maioria 

absoluta. Destaque-se que o Congresso não está obrigado a aprovar o projeto de lei, nem o Presidente está 

obrigado a sancioná-lo. 

 

12. Qual ente possui competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte? 

a) Municípios, Distrito Federal e Estados. 

b) Apenas os Municípios. 

c) Apenas os Estados. 

d) Apenas a União 

GABARITO: LETRA D 

 

A questão traz competências dos entes federativos que costumam confundir a cabeça do aluno. Portanto, 

tenham atenção quanto a esses dispositivos, principalmente quando a União tem competência para dispor 

sobre diretrizes.  

Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes da política nacional de transportes e sobre 

trânsito e transporte. É o que está art. 22, IX e XI com art. 23, XII da CF. 

Art. 21 da CF. Compete à União: 

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 

transportes urbanos; 

Art. 22 da CF. Compete privativamente à União legislar sobre: 

IX - diretrizes da política nacional de transportes; 

XI - trânsito e transporte 

Art. 23 da CF. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 

 

13. Assinale a assertiva que não apresenta competência legislativa concorrente da União, aos Estados e 

ao Distrito Federal:  

a) Direito tributário. 

b) Direito Civil. 

c) Florestas. 

d) Procedimentos em matéria processual. 
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GABARITO: LETRA B 

 

A) É competência concorrente. 

Art. 24 da CF. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;   

 

Art. 24 CRFV/88: COMPETÊNCIA CONCORRENTE = PUTOFÉ 

P =  Penitenciário 

U = Urbanístico 

T = Tributário 

O = Orçamentário 

F = Financeiro 

E = Econômico 

 

B) É competência privativa. 

Art. 22 da CF. Compete privativamente à União legislar sobre:  

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 

trabalho; 

 

Art. 22 CRFV/88: COMPETÊNCIA PRIVATIVA =  CAPACETE DE PM 

C = CIVIL 

A = AGRÁRIO 

P = PENAL 

A = AERONÁUTICO 

C = COMERCIAL 

E = ELEITORAL 

T = TRABALHO 

E = ESPACIAL 

DE = DESAPROPRIAÇÃO 
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P= PROCESSUAL 

M= MARÍTIMO 

 

C) É competência concorrente. 

Art. 24 da CF. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção 

do meio ambiente e controle da poluição; 

 

D) É competência concorrente. 

Art. 24 da CF. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

XI - procedimentos em matéria processual; 

 

Não confunda!  

Art. 22 da CF. Compete PRIVATIVAMENTE à 

União legislar sobre: 

Art. 24 da CF. Compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar CONCORRENTEMENTE sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, PROCESSUAL, 

eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 

espacial e do trabalho; 

XI - PROCEDIMENTOS em matéria processual; 

 

 

INFORMAÇÃO EXTRA 

 

Atenção! No âmbito da competência legislativa concorrente, cabe à União a edição de normas gerais. 

Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão competência legislativa plena. 

Observem que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no 

que for contrário. Não há revogação! 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas 

gerais.             

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos 

Estados.            

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 

atender a suas peculiaridades.             
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§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 

contrário. 

 

14. Um determinado estado da Federação passou a descumprir decisão judicial. Nesse caso de 

desobediência a ordem ou decisão judicial, caberá ao: 

a) ao STF, ao STJ ou ao TSE requisitar a intervenção diretamente ao Presidente da República.  

b) apenas ao STF poderá requisitar a intervenção. 

c) ao STF e ao STJ poderão requisitar a intervenção. 

d) a requisição deve partir do Procurador Geral da República. 

GABARITO: LETRA A 

 

Em caso de desobediência a ordem ou decisão judicial, caberá ao STF, ao STJ ou ao TSE requisitar a 

intervenção. Portanto, não há aqui atuação do PGR. Caberá aos tribunais requisitarem diretamente ao 

Presidente da República a intervenção. 

Art. 34 da CF. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:  

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;  

 

Art. 36 da CF. A decretação da intervenção dependerá:  

II - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, 

do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral;  

 

Haverá atuação do PGR para prover a execução de lei federal ou para assegurar a observância dos princípios 

constitucionais sensíveis, previstos no art. 34, VII da CF. 

Art. 37, VII, da CF - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:  

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;  

b) direitos da pessoa humana;  

c) autonomia municipal;  

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.  

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente 

de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 
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15. O Município reger-se-á por lei orgânica: 

a) votada em dois turnos, com o interstício mínimo de quinze dias, e aprovada por dois terços dos 

membros da Câmara Municipal. 

b) votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros 

da Câmara Municipal 

c) votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por 3/5 dos membros da 

Câmara Municipal 

d) votada em dois turnos, com o interstício mínimo de quinze dias, e aprovada por maioria absoluta dos 

membros da Câmara Municipal. 

GABARITO: LETRA B 

 

Apenas a assertiva B possui completo respaldo constitucional: 

Art. 29 da CF. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 

dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 

princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

 

DDD 

Dois turnos 

Dez dias 

Dois terços 

 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

16. A lei determina que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família 

e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, é 

possível afirmar: 

a) A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação 

a qualquer outra providência. 

b) O procedimento para a perda ou a suspensão do pátrio poder familiar apenas terá início por 

provocação do Ministério Público.  
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c) Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros não podem adotar. 

d) A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando, não podendo 

este ser dispensada em qualquer hipótese. 

GABARITO: LETRA A 

 

A) CORRETA 

A questão está correta, com base na letra da lei. 

Art. 19 da Lei º 8.069/1990.  É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua 

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.  

§ 3 o A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação 

a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio 

e promoção, nos termos do § 1 o do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV 

do caput do art. 129 desta Lei.  

 

B) INCORRETA 

O procedimento para a perda ou suspensão do pátrio poder familiar será iniciado pelo MP ou por quem 

tenha legítimo interesse: 

Art. 155 da Lei 8.069/1990. O procedimento para a perda ou a suspensão do pátrio poder familiar terá 

início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse.  

 

C) INCORRETA 

Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil. 

Art. 42 da Lei 8.069/1990.  Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado 

civil. 

§ 4 o Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, 

contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha 

sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de 

afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da 

concessão. 
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D) INCORRETA 

A lei estabelece hipóteses em que o consentimento será dispensado. 

Art. 45 da Lei 8.069/1990. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do 

adotando.  

§ 1º. O CONSENTIMENTO SERÁ DISPENSADO em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam 

desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. 

 

17. Não configura hipótese de medida de internação: 

a) Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa. 

b) Por reiteração no cometimento de outras infrações graves. 

c) Faltas escolares recorrentes. 

d) Por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 

GABARITO: LETRA C 

 

A único que não possui respaldo legal é a letra C: 

Art. 122 da Lei 8.069/1990. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 

 

18. O adolescente Luiz, com 16 anos completos, foi sentenciado ao cumprimento de medida de 

internação. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

Sobre essa medida, em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a: 

a) um ano. 

b) dois anos. 

c) três anos. 

d) cinco anos. 

GABARITO: LETRA C 

 

Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a TRÊS ANOS: 
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Seção VII 

Da Internação 

 Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo 

expressa determinação judicial em contrário. 

§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante 

decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses. 

§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a TRÊS ANOS. 

 

19. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, 

a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar: 

a) o afastamento do agressor da moradia comum. 

b) a prisão de todos os envolvidos. 

c) encaminhamento a um abrigo conveniado com o Poder Público. 

d) a guarda imediata a outra a família. 

GABARITO: LETRA A 

 

A medida cautelar é o afastamento do agressor da moradia comum: 

Art. 130 da Lei 8.069/1990. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos 

pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do 

agressor da moradia comum. 

 

20. Sobre a adoção internacional, é INCORRETO afirmar: 

a) Considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país-

parte da Convenção de Haia, de 29 de maio de 1993, Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em 

Matéria de Adoção Internacional, promulgada pelo Decreto n o 3.087, de 21 junho de 1999 , e deseja 

adotar criança em outro país-parte da Convenção.  

b) Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção 

internacional de criança ou adolescente brasileiro. 
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c) A adoção internacional pressupõe a intervenção das Autoridades Centrais Estaduais e Federal em 

matéria de adoção internacional. 

d) Os brasileiros residentes no exterior estarão em condições de igualdade aos estrangeiros, nos casos 

de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. 

GABARITO: LETRA D 

 

O erro da assertiva D é que os brasileiros residentes no exterior TERÃO PREFERÊNCIA aos estrangeiros, nos 

casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro 

Art. 51 da Lei 8.069/1990.  Considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente possui 

residência habitual em país-parte da Convenção de Haia, de 29 de maio de 1993, Relativa à Proteção das 

Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, promulgada pelo Decreto n o 3.087, de 21 

junho de 1999 , e deseja adotar criança em outro país-parte da Convenção. (Redação dada pela Lei nº 

13.509, de 2017) 

§ 2 o Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção 

internacional de criança ou adolescente brasileiro. 

§ 3º A adoção internacional pressupõe a intervenção das Autoridades Centrais Estaduais e Federal em 

matéria de adoção internacional. 

 

 

 

 


