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Item 76. Caso pratique crime de responsabilidade, o presidente da República ficará 
suspenso das suas funções após o Supremo Tribunal Federal receber denúncia originária 
do Ministério Público da União. 

 
Gabarito preliminar: ITEM ERRADO. 
 
Fundamentação: o item deve ser ANULADO. Isso porque o conteúdo nele contido versa 
sobre o artigo 86, § 1º, da Constituição. Confira-se: 
 
Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara 
dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas 
infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. 
§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções: 
I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo 
Tribunal Federal; 
II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. 
 
Ocorre que o conteúdo programático trouxe, quanto ao cargo de Técnico – Especialidade 
Administração, a previsão de cobrança de temas do Poder Executivo que estão restritos 
aos artigos 84 e 87 da Constituição.  
Vejamos:  
 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: (...)  
6 Poder Executivo. 6.1 atribuições do presidente da República e dos ministros de Estado. 
 
Logo, vê-se claramente que a Banca Examinadora não cobrou o conteúdo 
“Responsabilidade do Presidente da República”, que é tratado ao longo dos artigos 85 e 
86 do texto constitucional. 
 
Sendo evidente que o item está fora do conteúdo programático, ele deve ser 
ANULADO, com a atribuição da pontuação a todos os candidatos. 
 
 
  



 

Item 68. É vedada ao cartório a cobrança de valor para efetuar registro de nascimento civil, 
que é um direito reconhecido a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. 

 
Gabarito preliminar: ITEM ERRADO. 
 
Fundamentação: o item deve ser considerado CORRETO ou ser ANULADO, pelas razões 
que se seguem. 
 
De saída, não se descuida da literalidade do inciso LXXVI, do artigo 5º da CF, que diz o 
seguinte: 
 
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:  
a) o registro civil de nascimento; 
b) a certidão de óbito; 
 
Contudo, no próprio texto constitucional, há dispositivo expresso assegurando a 
gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. Trata-se do inciso LXXVII, 
também do artigo 5º da CF. Veja: 
 
LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os 
atos necessários ao exercício da cidadania. 
 
Foi exatamente com base no mandamento constitucional que consagra a gratuidade dos 
atos necessários ao exercício da cidadania que o Plenário do STF, em reiteradas decisões, 
entendeu pela proibição de cobrança da certidão de nascimento para todas as pessoas – 
sejam reconhecidamente pobres ou não. 
 
A esse respeito, deve ser destacado que o Guardião da Constituição Federal, tanto na ADC 
5 quanto na ADI 1.800 – confirmou a constitucionalidade da Lei nº 9.534/97.  
 
A referida lei modificou o artigo 30 da Lei de Registros Públicos, que passou a ter esta 
redação: 
 
Art. 30. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo 
assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva.   
§ 1º Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas 
demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil.  
§ 2º O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou a 
rogo, tratando-se de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de duas 
testemunhas.  
§ 3º A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado.   
 
Analisando-se o trecho da lei acima transcrita, torna-se clara a constatação de que é 
vedada a cobrança de emolumentos pelo registro civil de nascimento, bem assim da 
primeira certidão respectiva. 
 
Ainda segundo a norma, a única diferenciação entre cidadãos reconhecidamente pobres 
dos demais é o fato de que os aqueles ficam isentos de pagamento de todas as certidões 
extraídas pelo cartório de registro, e não apenas da primeira. 
 



 

Ou seja, é, sim, vedada ao cartório a cobrança de valor para efetuar registro de 
nascimento civil, o que tornaria o item correto. 
 
Em acréscimo, deve ser destacado que a Lei de Registros Públicos prevê, inclusive, a 
responsabilização dos Oficial de Cartórios caso, indevidamente, façam cobranças relativas 
ao registro civil. 
 
A propósito, tem-se os §§ 3º-A a 3º-C do artigo 30 da Lei 6.015/80: 
 
§ 3o-A  Comprovado o descumprimento, pelos oficiais de Cartórios de Registro Civil, do 
disposto no caput deste artigo, aplicar-se-ão as penalidades previstas nos arts. 32 e 33 da 
Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994.  
§ 3o-B  Esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior e verificando-se 
novo descumprimento, aplicar-se-á o disposto no art. 39 da Lei no 8.935, de 18 de 
novembro de 1994.  
§ 3o-C.  Os cartórios de registros públicos deverão afixar, em local de grande visibilidade, 
que permita fácil leitura e acesso ao público, quadros contendo tabelas atualizadas das 
custas e emolumentos, além de informações claras sobre a gratuidade prevista 
no caput deste artigo.  
 
Da ementa da ADC nº 05, colhe-se esta passagem: 
 
CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ATIVIDADE 
NOTARIAL. NATUREZA. LEI 9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS. ATOS 
RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. PRECEDENTES. 
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (ADC 5/DF, Relator para acórdão Ministro Ricardo 
Lewandowski, DJe de 5.10.2007) 
 
Por fim, é bom recordar que a ADC 5 foi proposta pelo Procurador-Geral da República, 
chefe do MPU, e buscava a confirmação da constitucionalidade da norma que assegurou 
a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, sem distinção quanto à 
pessoa ser pobre ou não. 
 
Tal o cenário, pede-se a inversão do gabarito, passando o item a ser considerado certo. 

Subsidiariamente, diante da existência de entendimentos confrontantes, pleiteia-se a 
ANULAÇÃO do item. 
 
 
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm#art32


 

Item 64. Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status de emendas 
constitucionais, de maneira que a autoridade pública que a eles desobedecer estará sujeita 
a responsabilização. 

 
Gabarito preliminar: ITEM ERRADO 
 
Fundamentação: embora tenha a Banca Examinadora entendido que a afirmação está 
errada, as razões que se seguem demonstram que o gabarito deve ser alterado ou, 
subsidiariamente, o item anulado. 
 
De saída, é importante destacar que a EC 45/04 introduziu o § 3º ao artigo 5º da 
Constituição, dispositivo de seguinte redação: 
 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.  
 
Avançando, consoante entendimento prevalente no STF, firmado a partir do julgamento do 
RE 466.343/SP, os tratados e convenções internacionais anteriores à EC 45/04, ou mesmo 
posteriores, que não tenham submetidos ao rito especial, teriam status supralegal, 
posicionando-se, igualmente, acima das leis. 
 
O fato objetivo – e indiscutível – é que tanto os tratados internacionais sobre direitos 
humanos equiparados às emendas à Constituição quanto aqueles com status supralegal 
devem ser obrigatoriamente seguidos pelas autoridades públicas. De igual modo, todos os 
que os desobedeçam estão sujeitos a responsabilização. 
 
Dentro desse panorama, o item está correto, na medida em que a possibilidade de 
responsabilização alcança um e outro caso, sendo também verdadeira a afirmativa de que 
ao menos parte dos tratados internacionais sobre direitos humanos possua status 
equivalente às emendas, situando-se no topo da pirâmide do ordenamento jurídico. 
 
Ante o exposto, pede-se a inversão do gabarito, passando o item a ser considerado certo. 

Subsidiariamente, diante da existência de entendimentos confrontantes, pleiteia-se a 
ANULAÇÃO do item. 
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