
PROVA SEQUENCIAL: 013/21 - CONCURSO MP AC - Promotor

Direitos Difusos e Coletivos e Individuais e Homogêneos e Direito Processual Coletivo

QUESTÕES 33 E 34, DE 80 A 83 E 94

Prof. Diogo Surdi

QUESTÃO NÚMERO 33

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: De acordo com o artigo 36 da Lei Orgânica do MP do Acre, temos a previsão de que “As
Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público com pelo menos um cargo de
Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhes forem
cometidas na forma desta lei complementar”.

QUESTÃO NÚMERO 34

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: A Letra B é a alternativa que está de acordo com a Lei Orgânica do Ministério Público do
Acre, que, em seu artigo 111, apresenta a seguinte redação:

Art. 111. O Procurador-Geral de Justiça poderá, por necessidade de serviço,
suspender ou indeferir férias de qualquer natureza, ressalvado o usufruto oportuno
na primeira e indenizada na segunda hipótese.

QUESTÃO NÚMERO 80

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: No caso do mandado de segurança coletivo, o STF possui entendimento de que, em se
tratando de algum dos legitimados expressamente previstos no texto da Constituição Federal, não há
necessidade de autorização dos substituídos para que a ação possa ser ajuizada.

QUESTÃO NÚMERO 81

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: O artigo 4º da LACP estabelece que “Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta
Lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à
honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”.



QUESTÃO NÚMERO 82

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: Assim como informado na Letra E, não é condição para o ajuizamento da ação popular a
demonstração de prejuízo aos cofres públicos. E isso ocorre na medida em que o artigo 5º, LXXIII, da
Constituição Federal estabelece que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada
má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

QUESTÃO NÚMERO 83

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: De acordo com o CDC, nas ações destinadas à defesa dos interesses ou direitos coletivos, a
sentença, como regra geral, fará coisa julgada ultra partes, situação que apenas não ocorre no caso de
improcedência por insuficiência de provas.

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo
improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se
tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
Art. 81, Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

QUESTÃO NÚMERO 94

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: A lista de legitimados para a defesa dos interesses e direitos dos consumidores consta no
artigo 82 do CDC. Contudo, é importante destacar que o entendimento dos tribunais superiores é no
sentido de que a Defensoria igualmente pode exercer esta medida, confirmando assim a Letra D como
gabarito da questão.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
I - o Ministério Público,
II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que
sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e
direitos protegidos por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este



código, dispensada a autorização assemblear.
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