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O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 
157, § 2º-A, I, do Código Penal prescinde (dispensa) da 
apreensão e da realização de perícia na arma, desde 

que provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Se o acusado 
alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo na arma empre-
gada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos 
termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

3 Direito Constitucional
Aragonê Fernandes 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: significa que o administra-
dor está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 
mandamentos da lei. A legalidade para o agente público 

é a legalidade do art. 37 da CF, que exige atuação sempre de acordo com a lei, 
ou seja, ele só pode fazer o que a lei permite. Para o cidadão, é a legalidade 
prevista no art. 5º, II, da CF, em que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

2 Direito Administrativo
Gustavo Scatolino

O Ministério Público dispõe de legitimidade para instau-
rar inquérito civil público, cujo objetivo é apurar eventu-
al dano ou ameaça a direito difuso ou coletivo; tem 

competência para expedir recomendações de caráter não vinculativo; 
celebrar termos de ajustamento de conduta; instaurar procedimento investi-
gatório criminal; realizar acordo de não persecução penal; requisitar a instau-
ração de inquérito policial ou diligências investigatórias.

4 Organização do MP
Gilcimar Rodrigues

Processo Penal: o prazo decadencial da representação, 
na ação penal pública condicionada à representação, é 
de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é 

o autor do crime. Igualmente, este será o prazo para o oferecimento da queixa-
-crime, na ação penal de iniciativa privada. 
Direito Penal: o artigo 312, parágrafo 3º, do Código Penal estabelece que, no 
crime de peculato culposo, se o funcionário público repara o dano até a 
sentença irrecorrível, terá extinta sua punibilidade. Se a reparação é posterior 
à sentença irrecorrível, reduz de metade a pena imposta.

7 Direito Penal e Processual Penal
Erico Palazzo

O Estatuto da Cidade estabelece que aquele que possuir 
como sua área ou edificação urbana de até 250 m², por 
cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizan-

do-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que 
não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. É a denominada usuca-
pião especial urbana. O mesmo Estatuto ainda estabeleceu a obrigatoriedade 
de intervenção do Ministério Público nessas ações de usucapião.

10 Tutela Coletiva – Dica 02
Parte Ambiental Nilton Coutinho

9 Tutela Coletiva – Dica 01
Patrícia Dreyer 

Conforme o Tema Repetitivo 973 do STJ, o artigo 85, 
parágrafo 7º, do CPC/15  não afasta a aplicação do 
entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de 

modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais 
de cumprimento de sentença de ação coletiva, ainda que não impugnados ou 
promovidos em litisconsórcio.

O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, 
não conduz obrigatoriamente à imposição de medida 
socioeducativa de internação do adolescente. Isso quer 

dizer que, além do requisito "reiteração", previsto no art. 122, inciso II, do ECA, 
há a necessidade de um caráter excepcional e, portanto, a internação somente 
deve ser utilizada como "último recurso" no processo de recuperação do 
adolescente, que tem o direito de ser atendido e tratado em meio aberto.

8 Direitos da Criança e
do Adolescente Patrícia Dreyer 

A Administração Pública evolui nos seguintes modelos 
teóricos: Modelo Patrimonialista, Modelo Burocrático e 
Modelo Gerencial. O Modelo Patrimonialista possui como 

principais características: confusão entre os bens públicos e particulares, além 
de disseminação de práticas de corrupção e nepotismo. A burocracia surge para 
combater práticas patrimonialistas com controle mais rígido focado em proces-
sos; com meritocracia. Por último, o modelo gerencial é representado pela 
modernização da máquina pública com maior transparência e foco na qualidade 
dos serviços públicos prestados aos cidadãos e no controle de resultados. 

11 Administração Geral e Pública
Weskley Rodrigues

O Plano de Contas é a estrutura básica da escrituração 
contábil, formada por uma relação padronizada de contas 
contábeis, dividindo-se em 3 naturezas: patrimonial, 
orçamentária e de controle; e oito classes: 1 – ativo, 2 – 

passivo, 3 – VPD, 4 – VPA, 5 – aprovação do planejamento e orçamento, 6 - 
execução do planejamento e orçamento, 7 – controles devedores, 8 – controle 
credores. Lançamentos, só dentro da mesma natureza.

12 Contabilidade Pública – Dica 01
Claudio Zorzo 

A nova natureza da receita (Portaria STN/SOF n. 5/2015) 
traz como primeira origem das receitas correntes a 
expressão “impostos, taxas e contribuições de melhoria”. 
Porém, segundo a LRF (art. 4º, IV), para fins do cálculo da 

RCL, a primeira origem ainda é citada como “tributária”. Na sua prova, as duas 
citações podem ser corretas, a depender do comando da questão, que pode fazer 
referência à LRF (tributária) ou à nova classificação (impostos, taxas e contribui-
ções de melhoria).

13 Contabilidade Pública – Dica 02
Anderson Ferreira 

A Intranet é uma rede privada, restrita a um público predefi-
nido e que usa os mesmos protocolos da Internet (que é 
uma rede pública), ou seja, o TCP/IP, portanto pode-se 
utilizar na Intranet os mesmos serviços disponíveis na 

Internet e não há incompatibilidade de tecnologias entre elas. Uma Intranet pode se 
comunicar com a Internet e vice-versa (quando isso acontece, temos uma Extranet).

14 Informática
Jeferson Bogo 

Use o método das partes para resolver questões de 
divisão proporcional. 
Exemplo: Dividir o número 490 em partes diretamente 

proporcionais aos números 3, 4 e 7. Resolução:

1 Raciocínio Lógico-Matemático
Márcio Flávio

3p + 4p + 7p = 490       14p = 490       p = 490/14       p = 35
3 x 35 = 105  |  4 x 35 = 140  |  7 x 35 = 245

Lei n. 12.846/13: As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, 
nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos na Lei n. 
12.846/2013 praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. 
Lei n. 13.146/2015: Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou senso-
rial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas.

6 Tutela Coletiva – Dica 03
– Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013)
– Estatuto da Pessoa com
   Deficiência (Lei nº 13.146/2015)

Gustavo Scatolino

8 Direito Civil e Processual Civil
Roberta Queiroz

Direito Civil: a responsabilidade civil do incapaz é 
subsidiária; o prazo para ação anulatória do negócio 
jurídico é de 4 anos; quando a lei trouxer caso de anula-

bilidade sem prescrever prazo, deve-se considerar 2 anos (compra e venda de 
pai para filho); o pacto antenupcial deve ser por escritura pública, sob pena de 
invalidade, e seguir o casamento, sob pena de ineficácia; lesão (necessidade 
ou inexperiência) NUNCA se confunde com estado de perigo no qual o sujeito 
assume obrigação onerosa para salvamento; cônjuge ou companheiro NÃO 
concorre com descendente do morto se casado com este no regime da comu-
nhão universal, comunhão parcial de bens sem bens particulares ou separa-
ção obrigatória de bens; causas de impedimento para casamento se aplicam 
a união estável – salvo pessoa casada e separada de fato; pagamento de 
obrigação natural não constitui pagamento indevido; abuso de direito gera 
responsabilidade civil objetiva. 
Processo Civil: Súmula 506-STJ: A Anatel não é parte legítima nas demandas 
entre a concessionária e o usuário de telefonia decorrentes de relação contra-
tual. Nas ações para fornecimento de medicamentos, apesar de a obrigação 
ser solidária entre Municípios, Estados e União, caso o autor tenha proposto a 
ação apenas contra o Estado, não cabe o chamamento ao processo da União, 
pois apenas iria protelar o processo – REsp 1.203.244-SC; não viola o art. 935 
do CC a utilização de provas colhidas no processo criminal como fundamenta-
ção para condenar o réu à reparação do dano no juízo cível – AgRg no AREsp 
24.940-RJ;  Súmula 517-STJ: São devidos honorários advocatícios no cumpri-
mento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para 
pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte 
executada; Súmula 519-STJ: Na hipótese de rejeição da impugnação ao 
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios; a partici-
pação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do 
Ministério Público.

5 Direito Civil e Processual Civil
Roberta Queiroz

Analista – Área AdministrativaAnalista – Área Processual


