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Questão 17  

Gabarito: C 

Comentário: nos tempos atuais, em nosso ordenamento jurídico, a única prisão civil            

admitida é a do devedor de alimentos, quando em conformidade com os ditames legais.              
Sendo assim, é possível a impetração de habeas corpus em caso de decretação da prisão               

do depositário infiel.  

Questão 18  

Gabarito: A 

Comentário: a resposta para a questão pode ser encontrada no artigo 1º da Lei 4.717 de                
1965 (que regula a ação popular), cujo conteúdo estabelece que: “Qualquer cidadão será             

parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao               

patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades            

autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades            

mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas             

públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou             

custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do               

patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do             

Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou             

entidades subvencionadas pelos cofres públicos”.  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm#art141%C2%A738


Questão 19  

Gabarito: D 

Comentário: no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis há um recurso para o qual o              
legislador não deu nome, cabível contra a sentença, qual seja, o nosso glorioso recurso              

inominado. Segundo o artigo 41 da Lei nº 9.099 de 1995: “Da sentença, excetuada a               

homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.  
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