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Prova de Revalidação de Diploma Estrangeiro 

 

Nome (legível): _____________________________________________________________   

         Assinatura:_________________________________                          

 

Nota: ________ Nota por extenso: _______________________________________________  

 

 
1) Zulmiro, reincidente e menor de 21 anos, aproveitando-se de um incêndio que ocorria no 

restaurante “Sehr Teuer” e utilizando-se de arma de fogo, subtrai a bolsa de Ronalda. 
Considerando que Zulmiro confessou espontaneamente a prática do delito, calcule a sua pena, 
indicando também o seu regime inicial de cumprimento e se seria possível a substituição por 
uma pena restritiva de direitos ou multa: 

 
2) Existem casos em que a extinção da punibilidade durante a pretensão executória faz com que 

todos os efeitos da condenação desapareçam? Explique: 

3) Apresente a classificação dos fatos jurídicos lícitos, fornecendo exemplos e explicando em que 

consiste a teoria do fato jurídico.  

4) Diferencie o ilícito do art. 186 do Código Civil do ilícito do art. 187 do mesmo Código, 

explicando os pressupostos de um e de outro. Forneça exemplos e explique vantagens e 

desvantagens da formulação da figura prevista no art. 187.  

5) Fale sobre a denunciação da lide e quais as hipóteses mais recorrentes dessa forma de 

intervenção de terceiro .  

6) Quais as hipóteses de competência absoluta no direito brasileiro?  

7) Disserte sobre os crimes omissivos, explicando-os e classificando-os. Exemplifique. Em 

seguida, enuncie quais os casos em que a Lei Nacional admite a omissão imprópria como 

penalmente relevante. Exemplifique também. 

8) Enuncie as diversas teorias que divergem ao explicar o erro de tipo e o erro de proibição, suas 

referências e principais consequências práticas. Opine acerca da teoria adotada na Parte Geral 

do CPB, de 1984.  

9) Existe algum método de interpretação no direito que conduza a uma resposta correta? 

10) Segundo uma terminologia de Viehweg, tornada conhecida pela obra de Tércio Sampaio Ferraz 

Junior, existem dois enfoques para o direito, um zetético e o outro dogmático. Explique o que 

seriam a zetética jurídica e a dogmática jurídica. 


