CONCURSO: PETROBRÁS
CARGO: ADVOGADO(A) JÚNIOR
INST. ORGANIZADORA: CESGRANRIO
ANO: 2008

69. Analise as afirmativas a seguir, sobre Agravo de Instrumento.
I - O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisão judicial que exclui um dos
litisconsortes do feito.
II - Só é cabível agravo de instrumento da decisão que recebe apelação intempestiva.
III - A decisão que deixa de receber apelação em função de súmula impeditiva de recurso é
atacada por agravo de instrumento.
IV - Interpõe-se agravo de instrumento das decisões interlocutórias, proferidas em
audiência de instrução e julgamento, devendo o mesmo ser interposto oral e imediatamente,
bem como constar do respectivo termo, nele expostas as razões do agravante.
V - A decisão que converte agravo de instrumento em agravo retido é atacada por agravo
interno dirigido ao Pleno do Tribunal.
São corretas APENAS as afirmativas
(A) I e III
(B) IV e V
(C) I, II e IV
(D) II, IV e V
(E) III, IV e V
Resolução:
De acordo com o Código de Processo Civil:
Afirmativa I – Verdadeiro – “Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10
(dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão
grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos
efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento.
(Redação dada pela Lei nº 11.187, de 2005)”. “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. EXCLUSÃO POR ILEGITIMIDADE. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.1. "(...) I - O ato pelo qual o juiz exclui
litisconsorte tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sujeita, portanto, a interposição do
recurso de agravo. II - não se admite o princípio da fungibilidade recursal se inexistente dúvida
objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie.
Inaplicável, ademais, referido princípio, em virtude do recurso inadequado não ter sido interposto
no prazo próprio" (REsp 164.729/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). 2. Ainda que
observadas as alterações produzidas no Código de Processo Civil pela Lei n. 11.232/2005, máxime
a redação dada ao §1º do artigo 162, percebe-se que o legislador manteve a referência às decisões
extintivas do processo, com ou sem a resolução do mérito. Todavia, o que se verifica na espécie,
como fartamente destacado, é a continuidade do feito; daí, porque, o manejo do recurso de
apelação, ao invés do agravo de instrumento, não autoriza a adoção da fungibilidade recursal,
porque consubstancia erro grosseiro. 3. Recurso não conhecido. (REsp 645.388/MS, Rel. Ministro
HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 15.03.2007, DJ 02.04.2007 p. 277)
Afirmativa II – Falso – Ver comentário afirmativa I.
Afirmativa III – Verdadeiro – “Art. 544. Não admitido o recurso extraordinário ou o recurso
especial, caberá agravo de instrumento, no prazo de 10 (dez) dias, para o Supremo Tribunal
Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso. (...)§ 3º Poderá o relator, se o
acórdão recorrido estiver em confronto com a súmula ou jurisprudência dominante do Superior

Tribunal de Justiça, conhecer do agravo para dar provimento ao próprio recurso especial; poderá
ainda, se o instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do mérito, determinar sua
conversão, observando-se, daí em diante, o procedimento relativo ao recurso especial. (Redação
dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998)”.
Afirmativa IV – Falso – Artigo 523, § 3°: “Das decisões interlocutórias proferidas na audiência de
instrução e julgamento caberá agravo na forma retida, devendo ser interposto oral e
imediatamente, bem como constar do respectivo termo (art. 457), nele expostas sucintamente as
razões do agravante. (Redação dada pela Lei nº 11.187, de 2005)”.
Afirmativa V – Falso – Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído
incontinenti, o relator: (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 2001)(...) II - converterá o agravo de
instrumento em agravo retido, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão
grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos
efeitos em que a apelação é recebida, mandando remeter os autos ao juiz da causa; (Redação dada
pela Lei nº 11.187, de 2005)”.
Alternativa A é correta.

CONCURSO: MP/RS
CARGO : ASSESSOR DIREITO
INST. ORGANIZADORA: FCC
ANO: 2008

4. No que se refere aos princípios orçamentários, é certo que o princípio da
(A) programação diz respeito à relação de equivalência entre o montante das despesas
autorizadas e o volume da receita prevista para o exercício.
(B) universalidade se completa com a regra do orçamento líquido, ou seja, receitas e
despesas com suas deduções.
(C) exclusividade deve ser entendido como meio de incluir na lei orçamentária, normas
relativas a outros campos jurídicos.
(D) unidade orçamentária, na concepção do orçamento programa, não se preocupa com a
unidade documental, tornando-se necessariamente multidocumental.
(E) legalidade não se estende aos planos, programas, operações de abertura de crédito,
remanejamento de recursos por atos de natureza discricionária.
Resolução:
Afirmativa A - Falso - "Equilíbrio: Princípio clássico que tem merecido maior atenção, mesmo fora
do âmbito específico do orçamento, pautado nos ideais liberais dos economistas clássicos (Smith,
Say, Ricardo). (...) A CF 88 adotou uma postura mais realista. Propôs o equilíbrio entre operações
de crédito e as despesas de capital. O art. 167, inciso III, veda: "a realização de operações de
créditos que excedam o montante das despesas de capital ...."; Qual a mensagem que se encontra
vinculada a esse dispositivo? Claramente a de que o endividamento só pode ser admitido para a
realização de investimento ou abatimento da dívida. Ou seja, deve-se evitar tomar dinheiro
emprestado para gastar com despesa corrente, mas pode pegar emprestado para cobrir despesa de
capital (o déficit aqui é permitido ). Essa é uma norma lógica e de grande importância para as
finanças públicas do País. Na verdade, é a Regra de Ouro reforçada na Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF, art. 12, § 2º): "O montante previsto para as receitas de operações de crédito não
poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária."
<http://www2.camara.gov.br/internet/orcamentobrasil/cidadao/entenda/cursopo/principios.html>A
cesso em 21/11/2008>.

Afirmativa B - Falso - "Universalidade: Princípio pelo qual o orçamento deve conter todas as
receitas e todas as despesas do Estado. Indispensável para o controle parlamentar, pois possibilita:
a) conhecer a priori todas as receitas e despesas do governo e dar prévia autorização para
respectiva arrecadação e realização; b) impedir ao Executivo a realização de qualquer operação
de receita e de despesa sem prévia autorização Legislativa; c) conhecer o exato volume global das
despesas projetadas pelo governo, a fim de autorizar a cobrança de tributos estritamente
necessários para atendê-las. Na Lei 4.320/64, o cumprimento da regra é exigido nos seguintes
dispositivos: Art.2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa, de forma
a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os
princípios de unidade, universalidade e anualidade. Art.3º A Lei do Orçamento compreenderá
todas
as
receitas,
inclusive
as
operações
de
crédito
autorizadas
em
lei."<http://www2.camara.gov.br/internet/orcamentobrasil/cidadao/entenda/cursopo/principios.ht
ml>. Acesso em 21/11/2008.
Afirmativa C - Falso - "Exclusividade: A lei orçamentária deverá conter apenas matéria
orçamentária ou financeira. Ou seja, dela deve ser excluído qualquer dispositivo estranho à
estimativa de receita e à fixação de despesa. O objetivo deste princípio é evitar a presença de
"caldas e rabilongos”. (...) Este princípio encontra-se expresso no art. 165, § 8º da CF de 88: "A
lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da
despesa."<http://www2.camara.gov.br/internet/orcamentobrasil/cidadao/entenda/cursopo/principi
os.html> Acesso em 21/11/2008.
Afirmativa D - Verdadeiro - "Em sua origem, o princípio da unidade orçamentária significava que
o orçamento deveria ser uno, constando todas as contas orçamentárias em um único documento e
em um único caixa. Com a evolução da atividade estatal, foi inevitável o surgimento de múltiplos
entes dotados de autonomia, além de inúmeras especificidades no seio do próprio orçamento, o que
inviabilizou a manutenção de um orçamento unidocumental. Discorrendo sobre o tema, afirma José
Afonso da Silva: "conclui-se, pois, que o princípio da unidade orçamentária, na concepção do
orçamento-programa, não se preocupa com a unidade documental; ao contrário, desdenhando-a,
postula que tais documentos orçamentários se subordinem a uma unidade de orientação política,
numa hierarquização unitária dos objetivos a serem atingidos e na uniformidade de estrutura do
sistema integrado" (inCurso de Direito Constitucional Positivo, 7ª ed., São Paulo: Revista dos,
1991, p. 619)" (GARCIA, Emerson. A autonomia financeira do Ministério Público . Jus Navigandi,
Teresina, ano 7, n. 119, 31 out. 2003. <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4282>. Acesso
em: 21 nov. 2008).
Afirmativa E - Falso - "Legalidade Historicamente, sempre se procurou dar um cunho jurídico ao
orçamento, ou seja, para ser legal, tanto as receitas e as despesas precisam estar previstas na Lei
Orçamentária Anual, ou seja, a aprovação do orçamento deve observar processo legislativo porque
trata-se (sic) de um dispositivo de grande interesse da sociedade. O respaldo a este princípio pode
ser encontrado no art. 166 da CF de 1988. O Art. 166 dispõe que: "Os projetos de lei relativos ao
plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão
apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum".
Alternativa D é correta.

CONCURSO: TJ/RJ
CARGO : ANALISTA JUDICIÁRIO
INST. ORGANIZADORA: CESPE/UNB
ANO: 2008

47. Acerca das funções essenciais à justiça, assinale a opção correta.

(A) Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo ele
propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares,
provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos.
(B) O Ministério Público abrange o Ministério Público da União e os ministérios públicos
estaduais e do DF e territórios.
(C) Aos membros do Ministério Público, ao contrário do que ocorre com os membros da
magistratura, não é vedado o exercício de atividade político-partidária.
(D) Às defensorias públicas são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a
iniciativa de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias.
(E) À Advocacia-Geral da União compete representar a União, as autarquias e as
fundações, judicial e extrajudicialmente.
Resolução:
De acordo com a Constituição Federal de 1988:
Afirmativa A – Verdadeiro – “Art. 127 (...) § 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia
funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo
a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de
provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre
sua organização e funcionamento. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”.
Afirmativa B – Falso - “Art. 128. O Ministério Público abrange: I - o Ministério Público da
União, que compreende: a) o Ministério Público Federal; b) o Ministério Público do Trabalho; c)
o Ministério Público Militar; d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; II - os
Ministérios Públicos dos Estados”.
Afirmativa C – Falso – “Art. 128 (...);§ 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja
iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as
atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:
(...) II - as seguintes vedações: (...) e) exercer atividade político-partidária; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Afirmativa D – Falso – “Art. 134 (...),§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas
autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos
limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Afirmativa E – Falso – “Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou
através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos
termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo”.
Alternativa A é correta.

65. Julgue os itens a seguir, relativos ao inquérito policial.
I Se a ação penal for de iniciativa privada, o inquérito será instaurado a requerimento da
vítima ou de seu representante legal.
II Como o inquérito policial é procedimento administrativo, deverá a autoridade policial
garantir o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, sob pena
de haver nulidade na ação penal subseqüente.
III O inquérito policial pode ser arquivado, de ofício, pelo juiz, por membro do Ministério
Público ou pelo delegado de polícia, desde que fique comprovado que o indiciado agiu
acobertado por causa excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade.

IV Uma vez relatado o inquérito policial, o Ministério Público não poderá requerer a
devolução dos autos à autoridade policial, ainda que entenda serem necessárias novas
diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Nesse caso, deverá oferecer a
denúncia desde já, requerendo ao juiz que as provas sejam produzidas no curso da instrução
processual.
V De acordo com o Código de Processo Penal (CPP), a autoridade policial poderá decretar
a incomunicabilidade do indiciado, pelo prazo máximo de três dias.
A quantidade de itens certos é igual a
(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.
Resolução:
De acordo com o Código de Processo Penal e entendimento doutrinário e jurisprudencial:
Afirmativa I - Verdadeiro – “Art. 5° (...) § 5º Nos crimes de ação privada, a autoridade policial
somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la”.
“Art. 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação
privada”.
Afirmativa II – Falso – “A ausência do contraditório e da ampla defesa no inquérito policial é
doutrinária e jurisprudencialmente aceita. Por isso, afetado está o valor probatório da
investigação policial, embora o tenha, mas tão-somente de valor relativo, por exatamente, ter seus
elementos colhidos na ausência da garantias constitucionais em estudo, e completando Fernando
Capez, "de um juiz de direito" (2). Sendo, assim, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça
"para que seja respeitado integralmente o princípio do contraditório, a prova obtida na fase
policial terá, para ser aceita, de ser confirmada em juízo, sob pena de sua desconsideração. Tal
significa que, acaso não tipificada na fase judicial, a solução será absolver-se o acusado".(RESP
93464/GO, 6º T, Relator Min. Anselmo Santiago, 28/05/1998). E, ainda: (...) II - Como o inquérito
policial é um procedimento administrativo informativo, de natureza inquisitiva, e não observa os
princípios do contraditório e ampla defesa, a ausência de advogado no interrogatório policial não
acarreta a nulidade do processo. (HC 86.800/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 18.12.2007, DJe 05.05.2008 )”
Afirmativa III – Falso – “Art. 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de
inquérito. Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária,
por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de
outras provas tiver notícia”.
Afirmativa IV – Falso – “Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do
inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da
denúncia”.
Afirmativa V – Falso – “Art. 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de
despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência
da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de três dias,
será decretada por despacho fundamentado do Juiz, a requerimento da autoridade policial, ou do
órgão do Ministério Público, respeitado, em qualquer hipótese, o disposto no artigo 89, inciso III,
do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 4.215, de 27 de abril de 1963) (Redação
dada pela Lei nº 5.010, de 30.5.1966)”.
Alternativa A é correta.

71. Acerca do CODJERJ, assinale a opção correta.

(A) Cada comarca compreenderá um único município e poderá compreender uma ou mais
varas.
(B) Os conselhos da justiça militar são órgãos do Poder Judiciário do estado.
(C) A sede da comarca poderá ser transferida por ato privativo do presidente do TJRJ,
independentemente de prévia aprovação do tribunal, em caso de necessidade ou relevante
interesse público.
(D) São requisitos essenciais para a criação de comarca a população mínima de quinze mil
habitantes ou o mínimo de oito mil eleitores e o movimento forense anual de, pelo menos,
duzentos feitos judiciais, sendo desnecessária a análise da receita tributária municipal para
tanto.
(E) Na entrada em vigor do CODJERJ, foram extintas as comarcas existentes que não
alcançaram os índices mínimos para a criação de comarcas, estabelecidos no mencionado
código.
Resolução:
De acordo com o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro –
CODJERJ:
Afirmativa A – Falso – “Art. 5° (...)§ 1º - Cada comarca compreenderá um município, ou mais de
um, desde que contíguos, e terá a denominação da respectiva sede, podendo compreender uma ou
mais varas”.
Afirmativa B – Verdadeiro - “Art. 2º - São órgãos do Poder Judiciário do Estado: (...) IV - os
Conselhos da Justiça Militar”.
Afirmativa C – Falso – “Art. 9º - Mediante aprovação do Tribunal de Justiça, e por ato de seu
Presidente, poderá ser transferida, provisoriamente, a sede da comarca, em caso de necessidade ou
relevante interesse público”.
Afirmativa D – Falso – “Art. 11 - São requisitos essenciais para a criação de comarca: I população mínima de quinze mil habitantes ou mínimo de oito mil eleitores;II - movimento forense
anual de, pelo menos, duzentos feitos judiciais; III - receita tributária municipal superior a três mil
vezes o salário- mínimo vigente na capital do Estado”.
Afirmativa E – Falso – “Art. 11 (...) § 2º - Ficam mantidas as atuais comarcas do Estado, ainda
que não alcancem os índices estabelecidos neste artigo”.
Alternativa B é correta.

CONCURSO: MPE/AM
CARGO : AGENTE TÉCNICO
INST. ORGANIZADORA: CESPE/UNB
ANO: 2008

A respeito das pessoas e dos bens, julgue os itens seguintes.
73 No negócio jurídico de alienação de um bem imóvel, incluem-se os bens acessórios,
ainda que não constem expressamente do contrato, pois, em regra, a coisa acessória segue a
principal e pertence ao titular da principal.
74 O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece residência definitiva, mesmo
que dele se ausente. Esse domicílio é único, pois determina o local onde a pessoa deve
cumprir suas obrigações e onde é aberta a sucessão hereditária.
Resolução:
De acordo com o Código Civil brasileiro:

73 – Verdadeiro – “"Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou
artificialmente. (...) Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente;
acessório, aquele cuja existência supõe a do principal.”“Art. 233. A obrigação de dar coisa certa
abrange os acessórios dela embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das
circunstâncias do caso”. De acordo com a doutrina: "casa é bem acessório em relação ao solo;
sem o solo a casa não tem como existir; as portas e janelas são bens acessórios em relação à casa;
sem a casa as portas e as janelas não exercerão a função a que se propõem. È importante
mencionar que a importância da classificação é o “princípio de que o acessório segue o
principal”.
Disponível
em
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3083>
Acesso
em
03/12/2008
74 – Falso – “Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência
com ânimo definitivo”. “Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver
notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens,
o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, e
nomear-lhe-á curador”. “Art. 1.785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido”.

CONCURSO: TJDFT
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO
INST. ORGANIZADORA: CESPE/UNB
ANO: 2008

Acerca da Constituição Federal e de suas normas, julgue os itens subseqüentes.
55. A vigência e a eficácia de uma nova constituição implicam a supressão da existência, a
perda de validade e a cessação de eficácia da anterior constituição por ela revogada, salvo
das normas constantes do texto anterior que permaneçam materialmente harmônicas com a
ordem constitucional superveniente. Nessa hipótese, ocorre o fenômeno da recepção.
56. O sentido sociológico da Constituição como uma folha de papel, cuja verdadeira
característica está na organização dos fatores reais do poder em uma dada sociedade,
contrasta com a visão da força normativa da Constituição, segundo a qual a Constituição
não se pode submeter à vontade dos poderes constituídos e ao império dos fatos e das
circunstâncias. A Constituição espraia sua força normativa por sobre o ordenamento
jurídico, e todos os atos estatais que com ela contrastem expõem-se à censura jurídica do
Poder Judiciário.
57. Os poderes absolutos do Estado viabilizam, dentro de cada comunidade estatal
concreta, o exercício dos direitos e garantias individuais e coletivos e a prática efetiva das
liberdades públicas.
Resolução:
55 - Falso - "A vigência e a eficácia de uma nova Constituição implicam a supressão da existência,
a perda de validade e a cessação de eficácia da anterior Constituição por ela revogada, operandose, em tal situação, uma hipótese de revogação global ou sistêmica do ordenamento constitucional
precedente, não cabendo, por isso mesmo, indagar-se, por impróprio, da compatibilidade ou não,
para efeito de recepção, de quaisquer preceitos constantes da Carta Política anterior, ainda que
materialmente não-conflitantes com a ordem constitucional originária superveniente. É que —
consoante expressiva advertência do magistério doutrinário (Carlos Ayres Britto, Teoria da
Constituição, p. 106, 2003, Forense) ‘Nada sobrevive ao novo Texto Magno’, dada a

impossibilidade de convívio entre duas ordens constitucionais originárias (cada qual
representando uma idéia própria de Direito e refletindo uma particular concepção políticoideológica de mundo), exceto se a nova Constituição, mediante processo de recepção material (que
muito mais traduz verdadeira novação de caráter jurídico-normativo), conferir vigência parcial e
eficácia temporal limitada a determinados preceitos constitucionais inscritos na Lei Fundamental
revogada, à semelhança do que fez o art. 34, caput, do ADCT/88." (AI 386.820-AgR-ED-EDv-AgRED, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 24-6-04, DJ de 4-2-05)"
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%202105> Acesso em 05/12/2005.
56 - Verdadeiro – “Ao propor-se a "quebra" da moldura legislativa-estatal (Direito Social); ao
propugnar-se por uma interpretação criativa-histórica (deformalização), e ao centrar-se na
formação da consciência-constitucional (projeto social ideológico) do cidadão, para o novo
modelo de efetividade da Constituição, risco haverá em buscá-la, unilateralmente, na chamada
"Constituição-real", alheando-se à "Constituição-Jurídica". As reflexões de Konrad Hesse26 , face
ao pensamento de Ferdinand Lassalle27 enfatizam a "vontade de Constituição"28 — presente na
consciência geral e originária da compreensão da necessidade e valor de uma ordem normativa
inquebrantável, a carecer de constante processo de legitimação e do consurso da vontade humana
— tanto mais estruturável quanto florescente a cidadania. Na modelagem da efetividade das
normas constitucionais, ora proposto, no pressuposto da deformalização constitucional, instiga-se
o exegeta à incorporação do "estado espiritual" do seu tempo, com busca aos princípios
fundamentais explícitos e implícitos, e submetida ao princípio da "ótima concretização da norma".
Por conseguinte, dos pressupostos do "fortalecimento da cidadania" e "deformalização da
Constituição" derivam força "normativa" Constitucional a desmistificar a força "da realidade"
constitucional. Realmente, emanando o projeto social ideológico (concepção substancial de
Constituição) da conscientização popular e interpretada a norma constitucional de forma a
concretizar satisfatoriamente o sentido da proposição normativa dentro das condições reais
presentes numa determinada situação e num determinado momento histórico, não há falar-se em
descoincidência da "Constituição real" e "Constituição-Jurídica". Todavia, se a vontade
normativa, atingiu o limite interpretativo inevitável, afigurar-se-á a revisão constitucional, com
ruptura da situação jurídica vigente. Se do quadro social brotar alteração do projeto social
ideológico, transmudam-se as problemáticas constitucionais de "questões jurídicas" em "questões
de poder". Porque condicionantes naturais, exauridos os limites da força normativa da
Constituição, reconhecível o sucumbimento da Constituição- Jurídica face à Constituição-real.”
<www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/Congresso/Tese1.doc -> Acesso em
05/12/2008.
57 - Falso - "A finalidade precípua dos direitos humanos fundamentais pode ser identificada a
partir dos conceitos já apresentados, qual seja, a limitação dos poderes delegados aos
representantes do povo enquanto mandatários a decidirem os destinos da nação. O poder oferecido
aos representantes pelo povo não é absoluto, encontrando-se restringido pela previsão de normas
mínimas fundamentais que devem ser seguidas pelo Estado e pelos próprios indivíduos. Em suma,
direitos humanos fundamentais consagram dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que
visam a impedir eventuais ilegalidades e arbitrariedades do Estado e mesmo entre os semelhantes,
resguardando basicamente o princípio da dignidade humana, tido em seu sentido mais amplo.
Acerca do tema, afirma Canotilho que os direitos humanos cumprem, in verbis: "a função de
direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) constituem, num plano jurídicoobjectivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente
as ingerências destes na esfera jurídica individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjectivo, o
poder de exercer positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos
poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa)".
(GARCIA, Flúvio Cardinelle Oliveira. Os limites constitucionais do poder punitivo do Estado . Jus
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<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4994>. Acesso em: 05 dez. 2008).
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CONCURSO: FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS/PREFEITURA BH
CARGO : ADVOGADO
INST. ORGANIZADORA: FUMARC
ANO: 2008

25. Com base na doutrina de direito administrativo, assinale a afirmativa CORRETA,
relativamente aos atos administrativos:
a) A função de fato ocorre quando a pessoa que pratica o ato está regularmente investida no
cargo, emprego ou função.
b) O excesso de poder constitui, juntamente com o desvio de poder, que é vício quanto à
motivação, uma das espécies de abuso de poder.
c) O vício quanto ao motivo concerne apenas à hipótese de inexistência, como, por
exemplo, quando a Administração pune um funcionário sem que este tenha praticado
qualquer infração.
d) O excesso de poder ocorre quando o agente público excede os limites de sua
competência; por exemplo, quando a autoridade, competente para aplicar a pena de
suspensão, impõe penalidade mais grave, que não é de sua atribuição.
Resolução:
Afirmativa A - Falso - A função de fato descrita por Marcus Vinicius Corrêa Bittencourt: "Para a
prática de um ato administrativo, o agente que o expede necessita estar legitimamente investido no
cargo para que possa exercer a competência prevista em lei. Em determinadas situações,
entretanto, a investidura do agente se apresenta maculada por um defeito que afetará sua
vinculação com o Estado e o exercício de suas atribuições. Maria Sylvia Zanella Di Pietro em sua
obra “Direito Administrativo” (13ª edição, São Paulo, Atlas, 2001, p. 221) exemplifica tal
situação: “falta de requisito legal para investidura, como certificado de sanidade vencido;
inexistência de formação universitária para função que a exige, idade inferior ao mínimo legal; o
mesmo ocorre quando o servidor está suspenso do cargo, ou exerce funções depois de vencido o
prazo de sua contratação, ou continua em exercício após a idade-limite para aposentadoria
compulsória.”
http://www.vemconcursos.com/opiniao/index.phtml?page_sub=1&page_id=1680
Acesso em 10/12/2008.
Afirmativa B - Falso - Segundo José Wilson Granjeiro: "Abuso de poder é gênero, cujas espécies
são: 1. excesso de poder - quando o agente público perseguindo o bem comum exorbita da sua
competência e vai além do que a lei autoriza; 2. desvio de poder quando a autoridade agindo
dentro da sua competência persegue um fim diverso daquele estipulado pela lei; 3. omissão deixar de agir. Note que todo excesso de poder é um abuso de poder, mas nem todo abuso de poder
é
um
excesso
de
poder."
http://www.obcursos.com.br/portal/v1/tiraduvidas.php?tipo=tiraduvidas&titulo=Tira%20D%FAvi
da&funcao=4&pag_rs=6&mm=4&codigo=11> Acesso em 10/12/2008.
Afirmativa C - Falso - De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro: "Cabe ressaltar que o
motivo não é a mesma coisa que a motivação. A motivação, embora tenha muita relação com o
motivo, é uma formalidade essencial ao ato, ela não é o próprio motivo. Na motivação, a
Administração Pública vai indicar as razões, quais foram os fatos, qual é o fundamento de direito,
qual o resultado almejado; ela vai dar a justificativa do ato; ela pode até na motivação indicar
qual foi o motivo, qual foi o fato que a levou a praticar aquele ato, mas não é a mesma coisa.
Quando dizemos que o ato é ilegal com relação ao motivo? Quando o fato não existiu ou quando
existiu de maneira diferente do que a autoridade está dizendo. Quando ela diz que está mandando

embora o funcionário porque não tem verba para pagar, o motivo é inexistência de verba, mas se
existir verba, aquele motivo é falso, ela alegou um fato inexistente. Ou um funcionário pratica uma
infração e a autoridade o pune por outra infração, diferente daquela que justificaria uma outra
punição,
então
o
motivo
é
ilegal."
<http://www.tcm.sp.gov.br/legislacao/doutrina/29a03_10_03/4Maria_Silvia3.htm> Acesso em
10/12/2008.
Afirmativa D - Verdadeiro - "O excesso de poder ocorre quando o agente público excede os limites
de sua competência; por exemplo, quando a autoridade, competente para aplicar a pena de
suspensão, impõe penalidade mais grave, que não é de sua atribuição; ou quando a autoridade
policial se excede no uso da força para praticar ato de sua competência." (DI PIETRO, Maria
Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Editora Atlas S.A. – 2003. p. 229).
Alternativa D é correta.

CONCURSO: TRT/9º REGIÃO
CARGO : ANALISTA JUDICIÁRIO
INST. ORGANIZADORA: CESPE/UNB
ANO: 2007

A respeito da sucumbência processual, julgue os itens a seguir.
49 Após a Emenda Constitucional n.º 45/2004 — que alterou a competência da Justiça do
Trabalho —, todas as causas de sua competência envolvem a condenação em honorários
advocatícios pela sucumbência, dispensados apenas no caso de gratuidade judiciária
deferida.
50 As custas devidas no processo do trabalho, cobradas ao final do processo ou quando da
interposição de recurso, são calculadas: sobre o valor dado à causa, quando improcedente o
pedido; ou sobre o valor da condenação, quando procedente, no todo ou em parte; ou sobre
o valor do acordo; sendo delas dispensadas o trabalhador beneficiário de gratuidade
judiciária, quando houver requerido a dispensa mediante declaração acostada aos autos,
estando delas isentos o Poder Público e o Ministério Público do Trabalho.
Resolução:
49 - Falso - De acordo com a Súmula nº 329, do Tribunal Superior do Trabalho: "Honorários
advocatícios. Art. 133 da CF/1988 (Res. 21/1993, DJ 21.12.1993) Mesmo após a promulgação da
CF/1988, permanece válido o entendimento consubstanciado na Súmula nº 219 do Tribunal
Superior do Trabalho." O artigo 133, da Constituição Federal dispõe: "O advogado é
indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no
exercício da profissão, nos limites da lei." A súmula citada na súmula 329 dispõe: 219 -Honorários
advocatícios. Hipótese de cabimento. (Res. 14/1985 - DJ 19.09.1985. Nova redação em decorrência
da incorporação da Orientação Jurisprudencial nº 27 da SDI-II - Res. 137/2005, DJ 22.08.2005) I Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nunca superiores
a 15% (quinze por cento), não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar
assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao
dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar
sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. (ex-Súmula nº 219 - Res. 14/1985, DJ
19.09.1985) II - É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação
rescisória no processo trabalhista, salvo se preenchidos os requisitos da Lei nº 5.584/70. (ex-OJ nº
27 - inserida em 20.09.2000)." De acordo com a Súmula nº 450, do Supremo Tribunal Federal:
"São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita."

50 - Anulado – De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT: "Art. 789. Nos dissídios
individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da
Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício
da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%
(dois por cento), observado o mínimo de R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e serão
calculadas: (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) I – quando houver acordo ou
condenação, sobre o respectivo valor; (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) II –
quando houver extinção do processo, sem julgamento do mérito, ou julgado totalmente
improcedente o pedido, sobre o valor da causa; (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)
III – no caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória e em ação constitutiva,
sobre o valor da causa; (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) IV – quando o valor for
indeterminado, sobre o que o juiz fixar. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) § 1º As
custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as
custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. (Redação dada pela Lei
nº 10.537, de 27.8.2002) (...). Art. 790 (...) § 1º Tratando-se de empregado que não tenha obtido o
benefício da justiça gratuita, ou isenção de custas, o sindicato que houver intervindo no processo
responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas. (Redação dada pela Lei nº 10.537,
de 27.8.2002) § 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho
de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita,
inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior ao
dobro do mínimo legal, ou declararem, sob as penas da lei, que não estão em condições de pagar
as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei
nº 10.537, de 27.8.2002) Art. 790-A. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de
justiça gratuita: (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) I – a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou
municipais que não explorem atividade econômica; (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) II –
o Ministério Público do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)".

CONCURSO: TRF-1ª REGIÃO
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO
INST. ORGANIZADORA: FCC
ANO: 2006

59. Tendo em vista o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1a Região, e no
que tange aos recursos das decisões do Tribunal, observe as seguintes afirmações:
I. Do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e especial cabe agravo
regimental.
II. O recurso ordinário das decisões denegatórias de mandado de segurança julgados em
única instância será interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.
III. Da decisão que confere ou nega efeito suspensivo em agravo de instrumento não cabe
agravo regimental.
IV. O relator não poderá negar seguimento ao agravo regimental, ainda que intempestivo.
É correto o que se afirma SOMENTE em
(A) I e II.
(B) I e IV.
(C) II e III.
(D) I, III e IV.
(E) II, III e IV.

Resolução:
De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região:
Afirmativa I – Falso – “Art. 293. A parte que se considerar prejudicada por decisão do presidente
do Tribunal, de seção, de turma ou de relator poderá requerer, dentro de cinco (5) dias, a
apresentação do feito em mesa para que a Corte Especial, a seção ou a turma sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. (...)§ 2º Do juízo negativo de admissibilidade dos
recursos extraordinário e especial também não cabe o agravo de que trata o caput.”
Afirmativa II – Verdadeiro – “Art. 292. Das decisões da Corte Especial, das seções, das turmas ou
de seus presidentes e dos relatores são admissíveis os seguintes recursos: (...) IV – para o Superior
Tribunal de Justiça: (...) c) recurso ordinário das decisões denegatórias de mandado de segurança
julgado em única instância”.
Afirmativa III – Verdadeiro – “Art. 293. (...)§ 1º Da decisão que, em agravo de instrumento, o
converter em agravo retido, conferir ou negar efeito suspensivo, deferir ou conceder, total ou
parcialmente, antecipação da tutela recursal e da que, em mandado de segurança, deferir ou
indeferir liminar não caberá agravo. Também não caberá agravo nas hipóteses previstas no § 1º do
art. 317 e no § 1º do art. 318.”
Afirmativa IV – Verdadeiro – “Art. 293. (...) § 3º O relator não poderá negar seguimento ao
agravo, ainda que intempestivo.”
Alternativa E é correta.

CONCURSO: TRT-20ª REGIÃO
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO
INST. ORGANIZADORA: FCC
ANO: 2006

26. Em matéria de anulação e revogação dos atos administrativos, considere:
I. Os efeitos da anulação de um ato administrativo sempre geram efeitos ex tunc, ou sejam,
retroagem, às suas origens, vedado o reconhecimento de eventual efeito ex nunc, ou seja, a
partir da anulação.
II. A anulação do ato administrativo funda-se no poder discricionário da Administração
para rever sua atividade interna e encaminhá-la adequadamente à realização de seus fins
específicos.
III. A revogação do ato administrativo é privativa da Administração, considerada esta
quando exercida pelo Executivo e também pelos Poderes Judiciário e Legislativo em suas
funções atípicas de Administração.
IV. A anulação do ato administrativo pode ocorrer pela própria Administração, e também
pelo Poder Judiciário, em sua função típica, desde que o ato seja levado a apreciação destes
pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório.
Nesses casos, é correto APENAS o que se afirma em:
(A) I e II.
(B) I, II e IV.
(C) I, III e IV.
(D) II e III.
(E) III e IV.
Resolução:
De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Afirmativa I – Falso – “a anulação é o desfazimento de um ato por vício de ilegalidade.Ela produz
efeitos retroativos à data em que o ato foi praticado. Ela pode ser feita pela própria Administração
ou pelo Poder Judiciário.”
Afirmativa II – Falso – Vide afirmativas I e IV.
Afirmativa III – Verdadeiro – “Ela se faz por razões de mérito, ou seja, de oportunidade e
conveniência, só podendo ser feita pela própria Administração Pública; o Judiciário pode revogar
os seus próprios atos administrativos, mas não no exercício da função jurisdicional. Só quem
pratica o ato ou o órgão que esteja agindo na função administrativa pode revogar um ato
administrativo. A revogação não retroage, porque ela atinge o ato válido, o ato legal. Os efeitos já
produzidos têm que ser respeitados.”
Afirmativa IV – Verdadeiro – “a Administração Pública tem esse poder de anular “ex-officio” o
seu ato, o que se discutia é se havia necessidade de assegurar o direito de defesa e o próprio
Judiciário estava já caminhando no sentido de que era necessário ouvir o interessado. (...) Na
esfera Federal a Lei não prevê esse procedimento.” Vide afirmativa I.
Fonte
utilizada
para
resolução
da
questão:
<http://www.tcm.sp.gov.br/legislacao/doutrina/29a03_10_03/4Maria_Silvia1.htm> Acesso em
04/12/2008.
Alternativa E é correta.
CONCURSO: REFAP/S.A
CARGO: ADVOGADO(A) JÚNIOR
INST. ORGANIZADORA: CESGRANRIO
ANO: 2007

33. Considerando o disposto na Lei no 9.478/1997, que instituiu a Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), assinale a opção que NÃO corresponde a
uma finalidade da ANP.
(A) Especificar a qualidade dos derivados de petróleo, gás natural e seus derivados e dos
biocombustíveis.
(B) Elaborar os editais e promover as licitações para a concessão da exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural.
(C) Promover estudos visando à delimitação de blocos para efeito de concessão das
atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural.
(D) Fiscalizar as atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos
biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em
lei, regulamento ou contrato.
(E) Estabelecer diretrizes para os programas de uso do gás natural, do carvão, da energia
termonuclear, dos biocombustíveis, da energia solar, da energia eólica e da energia
proveniente de outras fontes alternativas.
Resolução:
De acordo com a Lei nº 9.478/1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades
relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a
Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências:
Afirmativa A - Verdadeiro - "Art. 8º A ANP terá como finalidade promover a regulação, a
contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás
natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: (Redação dada pela Lei nº 11.097, de 2005): (...) XVIII
- especificar a qualidade dos derivados de petróleo, gás natural e seus derivados e dos
biocombustíveis. (Incluído pela Lei nº 11.097, de 2005)".

Afirmativa B - Verdadeiro - " Art. 8º (...) IV - elaborar os editais e promover as licitações para a
concessão de exploração, desenvolvimento e produção, celebrando os contratos delas decorrentes
e fiscalizando a sua execução".
Afirmativa C - Verdadeiro - "Art. 8º (...) II - promover estudos visando à delimitação de blocos,
para efeito de concessão das atividades de exploração, desenvolvimento e produção".
Afirmativa D - Verdadeiro - "Art. 8º (...) VII - fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com
órgãos dos Estados e do Distrito Federal, as atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás
natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias
previstas em lei, regulamento ou contrato; (Redação dada pela Lei nº 11.097, de 2005)".
Afirmativa E - Falso - "Art. 2° Fica criado o Conselho Nacional de Política Energética - CNPE,
vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, com
a atribuição de propor ao Presidente da República políticas nacionais e medidas específicas
destinadas a: (...) IV - estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás
natural, do carvão, da energia termonuclear, dos biocombustíveis, da energia solar, da energia
eólica e da energia proveniente de outras fontes alternativas; (Redação dada pela Lei nº 11.097, de
2005)
Alternativa E é correta.

CONCURSO: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DA BAHIA (CODEBA)
CARGO: ADVOGADO
INST. ORGANIZADORA: CESPE
ANO: 2006

Com relação ao negócio jurídico, julgue os itens seguintes.
96. Os negócios jurídicos podem apresentar-se sob várias espécies, no entanto, quanto à sua
formação, devem ser sempre bilaterais, fazendo-se necessária a declaração de vontade de
duas ou mais pessoas para que o negócio se complete validamente.
97. O negócio jurídico anulável é aquele em que foram realizados todos os requisitos
necessários a sua validade, mas as condições em que foi realizado justificam a anulação,
quer por incapacidade relativa do agente, quer pela existência de vícios do consentimento
ou vícios sociais.
Resolução:
96 - Falso - "Existe uma vasta classificação para os Negócios Jurídicos. (...) Unilaterais – quando
a declaração de vontade emana apenas de uma parte (uma ou mais pessoas). Exemplo: testamento.
Subdividem-se em receptícios – quando a declaração para produzir efeitos tem que ser do
conhecimento do destinatário, como na revogação de um mandato – e não receptícios – quando o
conhecimento do destinatário é irrelevante. Bilaterais – são os casos em que concorrem duas
manifestações de vontade, formando um consenso. Exemplo: contratos de compra e venda.
Plurilaterais – negócios pertinentes a mais de duas partes. Exemplo: consórcio."
<http://www.investidura.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=136:classificac
ao-dosnegociosjuridicos&catid=78:dtocivilgeral&Itemid=847> Acesso em 03/12/2008.
97 – Verdadeiro - De acordo com o Código Civil: “Art. 171. Além dos casos expressamente
declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade relativa do agente; II - por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

