


DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL 
PROVA CESPE 2013 COMENTADA  

 
 

Equipe de Professores 
Estratégia Carreira Jurídica  1 

 

 
PROVA CESPE 2013 COMENTADA 

No que se refere à CF e ao poder constituinte originário, julgue os itens 
subsequentes. 

Item 01 
A CF contempla hipótese configuradora do denominado fenômeno da 
recepção material das normas constitucionais, que consiste na possibilidade 
de a norma de uma constituição anterior ser recepcionada pela nova 
constituição, com status de norma constitucional. 

Comentários  
Segundo Paulo Gonet Branco, é possível indagar se o fenômeno da recepção 
também alcança normas da antiga Constituição que permanecem compatíveis 
com a nova ordem constitucional. Como aponta o autor, Pontes de Miranda 
sustentou que “as leis que continuam em vigor são todas as que existiam e não 
são incompatíveis com a Constituição nova. Inclusive as regras contidas na 
Constituição anterior, posto que como simples leis”. Mais restritivamente, foi 
adiantada a solução de que apenas as normas materialmente constitucionais não 
poderiam ser recebidas. As normas, porém, que fossem apenas formalmente 
constitucionais seriam passíveis da recepção tácita, sendo simplesmente 
“desconstitucionalizadas”, valendo, então, como normas ordinárias. Essas 
opiniões, contudo, não chegaram a empolgar a maioria da doutrina, nem a 
jurisprudência do STF. Prevalece a tese de que a antiga Constituição fica 
globalmente revogada, evitando-se que convivam, num mesmo 
momento, a atual e a anterior expressão do poder constituinte originário 
empregada para elaborar toda a Constituição. Além disso, conforme a 
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regra, de inspiração lógica, de solução de antinomias, ocorre a revogação da 
norma anterior quando norma superveniente vem a regular inteiramente uma 
mesma matéria. No entanto, a banca encampou a tese de que o Art. 34 da ADCT 
seria uma hipótese configuradora da recepção material das normas 
constitucionais de 67 ao afirmar que: 

Art. 34 (ADCT). O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do 
primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, 
mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela 
Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores. 

Nas justificativas de manutenção do gabarito, o examinador afirmou que: 

A questão não trata da recepção de norma infraconstitucional, mas do fenômeno 
da recepção material de normas constitucionais. Os objetos são, portanto, 
distintos. Nesse sentido, a doutrina é expressa ao destacar que a CF de 1988 
contempla, sim, hipótese configuradora da recepção material de normas 
constitucionais. Assim, "certo é que temos também o fenômeno da recepção 
material das normas constitucionais”. Esse fenômeno da dinâmica constitucional 
consiste na possibilidade de normas de uma constituição anterior serem 
recepcionadas pelo novo ordenamento constitucional (pela nova constituição) 
ainda como normas constitucionais (com status de normas constitucionais). 
Como exemplo desse fenômeno, temos o art. 34 do ADCT da CR/88.", segundo 
salienta a doutrina. A questão, portanto, está em estrita consonância com a 
doutrina a respeito do tema. 

Com essa ressalva, o item foi considerado correto. 

Item 02 
No sentido sociológico, a CF reflete a somatória dos fatores reais do poder 
em uma sociedade. 

Comentários  

Ferdinand Lassalle, pensador socialista envolvido do cenário político germânico 
do século XIX, observa que a questão sociológica prepondera sobre qualquer 
outro enfoque da dinâmica constitucional, efetuando um desdobramento entre o 
que está prescrito e o que acontece no mundo dos fatos. Para tanto, formula dois 
conceitos essenciais: constituição escrita e constituição real. Aquela seria um 
documento que corresponderia, em suas palavras, a apenas uma “folha de 
papel”, dependendo dos influxos da constituição real para efetivamente regular 
uma comunidade; esta (constituição real), por sua vez, corresponderia à soma 
de todos os “fatores reais de poder” que regem uma sociedade, devendo ser 
verificado pelo cientista os padrões sociopolíticos realmente vigentes. Ao 
descrever essa teoria, Daniel Sarmento afirma que “os fatores reais de poder 
relevantes na Prússia da época eram o rei, a burguesia, os banqueiros, a classe 
operária, dentre outros. A constituição escrita que não correspondesse a esses 
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fatores reais de poder seria uma mera folha de papel, desprovida de importância 
na realidade social do país”. 

 
 

 
 

Item correto. 

Considerando o controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico 
pátrio, julgue os itens subsecutivos. 

Item 03 
Na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante o STF, apesar de 
lhe ser aplicável o princípio da congruência ou da adstrição ao pedido, 
admite-se a declaração de inconstitucionalidade de uma norma que não 
tenha sido objeto do pedido, na hipótese configuradora da denominada 
inconstitucionalidade por arrastamento.  

Comentários 

Como já afirmado pelo Pretório Excelso na ADI nº 2.895 -2/AL: 

(...) Também o Supremo Tribunal Federal, no controle concentrado, fica 
condicionado ao "princípio do pedido". Todavia, quando a declaração de 
inconstitucionalidade de uma norma afeta um sistema normativo dela 
dependente, ou, em virtude da declaração de inconstitucionalidade, 
normas subseqüentes são afetadas pela declaração, a declaração de 
inconstitucionalidade pode ser estendida a estas, porque ocorre o 
fenômeno da inconstitucionalidade "por arrastamento" ou "por 
atração". 
Item correto. 

Item 04 
De acordo com entendimento do STF, no controle difuso de 
constitucionalidade, os tribunais não podem aplicar a denominada 

Constituição em 
sentido sociológico 

(Ferdinand 
Lassalle)

Soma dos fatores reais de poder em uma 
sociedade organizada
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interpretação conforme a CF sem a observância da cláusula de reserva de 
plenário. 

Comentários  
Os Tribunais, segundo previsão constitucional (art. 97), devem observar a 
cláusula de reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade de 
determinada norma no controle difuso de constitucionalidade: 

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos 
membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 

No entanto, a regra aludida não se aplica às hipóteses de interpretação conforme 
a CF, como pode ser depreendido da jurisprudência do STF: 

"(...) não houve violação ao princípio da reserva de plenário, conforme a tese 
defendida no presente recurso, isso porque a norma em comento não foi 
declarada inconstitucional nem teve sua aplicação negada pelo Tribunal a quo, 
ou seja, a controvérsia foi resolvida com fundamento na interpretação conferida 
pelo Tribunal de origem, a norma infraconstitucional que disciplina a espécie. 
Precedentes: Rcl. 6944, Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 13.08.2010; RE 
597.467-AgR, Primeira Turma, Dje de 15.06.2011 AI 818.260-AgR, Segunda 
Turma, Dje de 16.05.2011. 

Item Incorreto. 

No que diz respeito aos direitos fundamentais, julgue os itens que se 
seguem. 

Item 05 
Segundo o STF, caso o interessado alegue que a sentença condenatória 
tenha sido prolatada exclusivamente com fundamento em prova 
emprestada, é possível a arguição de nulidade dessa decisão em sede de 
habeas corpus.  

Comentários  
O STF entende incabível a discussão sobre prova emprestada na via estreita do 
Habeas Corpus, porquanto esse remédio constitucional não admite revolvimento 
de contexto fático-probatório: 

RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDA NULIDADE DO 
ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE ESTARIA 
FUNDAMENTADA, UNICAMENTE, EM ELEMENTOS COLIGIDOS NA FASE 
POLICIAL (PROVA EMPRESTADA) - INOCORRÊNCIA - DECRETO 
CONDENATÓRIO QUE TAMBÉM ENCONTRA APOIO EM PROVA PRODUZIDA EM 
JUÍZO, SOB A ÉGIDE DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO – 
PLEITO RECURSAL QUE, ENVOLVENDO DISCUSSÃO EM TORNO DA 
EXISTÊNCIA MATERIAL DO FATO DELITUOSO E DE SUA AUTORIA, IMPÕE 
EXAME APROFUNDADO DE FATOS E IMPLICA CONFRONTO ANALÍTICO DE 
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MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA 
SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - INEXISTÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 

O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a 
possibilidade de o Estado condenar o réu com apoio exclusivo em prova penal 
produzida, unicamente, na fase da investigação policial, sob pena de frontal 
violação aos postulados fundamentais que asseguram, a qualquer acusado, 
o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes: 
HC 73.338/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. (...) O caráter sumaríssimo 
da via jurídico-processual do “habeas corpus” não permite que se proceda, no 
domínio estreito do “writ” constitucional, a indagações de ordem probatória 
nem mesmo à rediscussão em torno da autoria do fato delituoso. Precedentes 
(RHC 106398 – Rel. Min. Celso de Mello – j. 04/10/2011). 

Item incorreto.  

Item 06 
O exercício do direito de associação e a incidência da tutela constitucional 
relativa à liberdade de associação estão condicionados à prévia existência 
de associação dotada de personalidade jurídica. 

Comentários 
Para o exercício do direito de associação não é necessário a constituição formal 
de pessoa jurídica, sendo possível a proteção constitucional para entidades 
despersonalizadas. 

Item Incorreto 

Acerca das atribuições da Polícia Federal, julgue os itens a seguir. 

Item 07 
A Polícia Federal dispõe de competência para proceder à investigação de 
infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional, exigindo-se repressão uniforme. 

Comentários  

O § 1º, inciso I, do art. 144 da CF, afirma que: 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e 
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:  

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e 
empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão 
interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se 
dispuser em lei.  
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O art. 1º da Lei n. 10.446/2002, que regulamenta esse dispositivo constitucional, 
enuncia as infrações penais correspondentes: I – seqüestro, cárcere privado e 
extorsão mediante sequestro (arts. 148 e 159 do Código Penal), se o agente foi 
impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública 
exercida pela vítima; II – formação de cartel; III – relativas à violação a direitos 
humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em 
decorrência de tratados internacionais de que seja parte; IV – furto, roubo ou 
receptação de cargas, inclusive bens e valores, transportadas em operação 
interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha 
ou bando em mais de um Estado da Federação. V - falsificação, corrupção, 
adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais 
e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, 
corrompido, adulterado ou alterado. VI - furto, roubo ou dano contra instituições 
financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver 
indícios da atuação de associação criminosa em mais de um Estado da Federação. 

Item, portanto, correto. 

Item 08 
De acordo com a norma constitucional, cabe exclusivamente à Polícia 
Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
portanto a atuação da polícia militar de determinado estado da Federação 
no flagrante e apreensão de drogas implica a ilicitude da prova e a nulidade 
do auto de prisão. 

Comentários 
O § 1º, inciso I, do art. 144 da CF, afirma que cabe à Polícia Federal: 

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros 
órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 

Dessa forma, a prevenção e repressão ao tráfico de drogas não é tarefa exclusiva 
da Polícia federal, sendo possível a apreensão de drogas pela PM sem alegação 
de ilicitude de provas ou nulidade do auto de prisão.  

Item incorreto. 

Considerando o disposto na CF acerca na ordem social, julgue os itens 
subsequentes. 

Item 09 
A floresta amazônica brasileira, assim como a mata atlântica, é considerada 
bem da União, devendo sua utilização ocorrer na forma da lei, em condições 
que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive no que concerne 
ao uso dos recursos naturais. 

Comentários  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art148
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art159
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A floresta amazônica e a mata atlântica não estão previstas entre os bens da 
União, conforme descrição prevista no art. 20 da CF. O § 4º do art. 225 dispõe 
que elas são patrimônio nacional, assim como a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira. 

Item Incorreto. 

Item 10 
As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, incluídas no domínio 
constitucional da União Federal, são inalienáveis, indisponíveis e 
insuscetíveis de prescrição aquisitiva. 

Comentários 
O § 4º do art. 231 da CF afirma que “As terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis”. 

Item correto. 

Em relação ao processo legislativo e ao sistema de governo adotado no 
Brasil, julgue o seguinte item. 

Item 11 
A iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, bem 
como ao presidente da República, ao STF, aos tribunais superiores, ao 
procurador-geral da República e aos cidadãos. No que tange às leis 
complementares, a CF não autoriza a iniciativa popular de lei. 

Comentários 
Prescreve o art. 61 da CF: “A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe 
a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal 
ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Dessa forma, é 
possível a iniciativa popular de leis complementares. 

Item incorreto. 

Com base nas disposições da CF acerca das competências dos juízes 
federais, julgue o item a seguir. 

Item 12 
Aos juízes federais compete processar e julgar, entre outros crimes, os que 
atentem contra a organização do trabalho e os de ingresso ou permanência 
irregular de estrangeiro no território nacional, bem como as disputas sobre 
direitos indígenas. 

Comentários 
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Dispõe o art. 109 da CF: Aos juízes federais compete processar e julgar:  

(...) 

VI - os crimes contra a organização do trabalho;  

(...) 

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução 
de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a 
homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, 
e à naturalização;  

XI - a disputa sobre direitos indígenas”. 

Item correto. 

No que se refere à classificação do órgão público e à atuação do servidor, 
julgue os itens seguintes.  

Item 13 
O dispositivo constitucional que admite o afastamento do servidor do cargo, 
do emprego ou da função para o exercício de mandato é aplicável ao 
servidor contratado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, já que exerce função pública. 

Comentários  
A assertiva está errada, pois a Lei Complementar nº 64⁄1990, que estabelece o 
direito de afastamento de servidores públicos para concorrem a cargo eletivo, 
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais, aplica-se apenas 
aos servidores estatutários ou celetistas, ocupantes de cargos ou empregos com 
caráter de permanência no serviço público (STJ, RMS 13.804). Além disso, os 
afastamentos previstos no art. 38, da CRFB, aplicam-se aos servidores da 
administração direta, autárquica e fundacional, não se aplicando àqueles que 
possuem contrato temporário com a Administração. 

Item 14 
Os ministérios e as secretarias de Estado são considerados, quanto à 
estrutura, órgãos públicos compostos. 

Comentários  
A segunda assertiva está correta. Quanto à estrutura, a doutrina afirma que os 
órgãos classificam-se em simples (concentração) e compostos 
(desconcentração). Os órgãos simples ou unitários são constituídos por um só 
centro de competência. Tais órgãos não são subdivididos em sua estrutura 
interna, integrando-se em órgãos maiores. Não interessa o número de cargos 
que tenha o órgão, mas a inexistência de subdivisões com atribuições específicas 
em sua estrutura, ou seja, estes órgãos exercem suas atribuições próprias de 
forma concentrada. Os órgãos compostos reúnem em sua estrutura diversos 
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órgãos, como resultado da desconcentração administrativa. É o que ocorre com 
os ministérios e as secretárias - utilizadas para desconcentrar as sua 
competências. 

Julgue o item que se segue, relativo à administração indireta e aos 
serviços sociais autônomos. 

Item 15 
A sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado que pode 
tanto executar atividade econômica própria da iniciativa privada quanto 
prestar serviço público. 

Comentários  
É possível definir sociedades de economia mista como pessoas jurídicas de 
direito privado, integrantes da Administração indireta, instituídas pelo Poder 
Público, mediante autorização de lei específica, sob a forma de sociedade 
anônima, com participação obrigatória de capital privado e público, sendo da 
pessoa política instituidora ou de entidade da respectiva administração indireta 
o controle acionário, para exploração de atividades econômicas ou para 
a prestação de serviços públicos. 

Gabarito: correta. 

Com relação a atos administrativos, serviços públicos e procedimentos 
licitatórios, julgue os itens subsequentes.  

Item 16  
O pregão, modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, 
independentemente do valor estimado da contratação, aplica-se tanto aos 
órgãos da administração direta quanto às entidades integrantes da 
administração indireta, inclusive aos fundos especiais. 

Comentários  

CORRETO. A Lei nº 10.520/2002, em seu art. 9º, determina que se aplicam 
subsidiariamente, ao pregão, as normas da Lei nº 8.666/1993, que, por seu 
turno, afirma que “Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, 
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios” (art. 1º, parágrafo único). 

Item 17 
Quando um ministério pratica ato administrativo de competência de outro, 
fica configurado vício de incompetência em razão da matéria, que pode ser 
convalidado por meio da ratificação.  

Comentários  
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ERRADO. Como se sabe, a incompetência em razão da matéria ou por razão de 
competência exclusiva ocorre quando a matéria só pode ser objeto de 
deliberação por um único agente público e, portanto, insuscetível de delegação 
por parte deste, não podendo então ser convalidada. Se fosse uma competência 
delegável ou não exclusiva, o agente competente poderia sim convalidar o ato 
do agente incompetente por meio do instrumento de RATIFICAÇÃO( a questão 
acerta neste ponto). Tal instrumento é uma das espécies do gênero convalidação 
e ele corrige o ato, sanando, portanto, seu vício.O instrumento de confirmação 
NÃO é espécie de convalidação. Atenção, pois a confirmação só ocorre se 
os prejuízos advindos da anulação do ato forem superiores aos da sua 
permanência. Desta forma, ela não corrige o ato eivado de vício mas o mantém 
como está. Além disso, a confirmação só é possível quando não causar prejuízo 
a terceiros, pois estes, se prejudicados, poderão impugná-lo 
administrativamente ou judicialmente. 

Item 18 
Em se tratando de permissão de serviço público, o serviço é executado em 
nome do Estado por conta e risco do permissionário, e é atribuído 
exclusivamente à pessoa jurídica. 

Comentários  
ERRADO. O serviço permitido é desempenhado em nome do permissionário, e 
por sua conta e risco, nas condições e com os requisitos prefixados pelo poder 
permitente (Administração Pública), que controla e fixa as tarifas. Além disso, o 
item contém outro erro, pois o serviço permitido pode ser concedido à pessoa 
física ou jurídica, nos termos do art. 2º, IV, da Lei nº 8.987/1995. 

Julgue os itens a seguir, relativos a contratos administrativos, controle 
da administração, bens públicos e processos administrativos.  

Item 19 
De acordo com a Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo 
no âmbito da administração pública federal, um órgão administrativo e seu 
titular poderão, se não houver impedimento legal e quando conveniente, em 
razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou 
territorial, delegar parte da sua competência a outros órgãos, ainda que 
estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. 

Comentários  
CORRETO. Item bastante fácil, cobrando apenas a literalidade do art. 12. da Lei 
nº 9.784/1999 (“Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não 
houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou 
titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando 
for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, 
jurídica ou territorial.”) 
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Item 20 
Considere que uma empresa vencedora de certame licitatório subcontrate, 
com terceiro, o objeto do contrato firmado com a administração pública, 
apesar de não haver previsão expressa para tanto no edital ou no contrato. 
Nessa situação, caso o contrato seja prestado dentro do prazo estipulado e 
com estrita observância aos critérios de qualidade impostos 
contratualmente, não poderá a administração rescindir o contrato 
unilateralmente, visto que não se configura hipótese de prejuízo ou 
descumprimento de cláusulas contratuais. 

Comentários  
ERRADO. A subcontração só é permitida se houver previsão expressa no 
edital e no contrato. Além disso, a subcontratação deve estar dentro do limite 
admitido, em cada caso, pela Administração. Se não for observada alguma 
dessas três condições cumulativas (previsão expressa no edital + previsão 
expressa no contrato + estar dentro do limite admitido), a subcontratação 
é ilegal, o que é motivo para a rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 
78, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993. 

Item 21 
O controle prévio dos atos administrativos é de competência exclusiva da 
própria administração pública, ao passo que o controle dos atos 
administrativos após sua entrada em vigor é exercido pelos Poderes 
Legislativo e Judiciário. 

Comentários  
ERRADO. Diferentemente do que se afirma no item, o controle prévio pode 
existir. Todo ato da Administração Pública deve seguir o princípio da publicidade. 
Assim, antes mesmo de concretizado um ato, a Administração, via de regra, deve 
anunciá-lo. Além disso, é importante destacar que Os Poderes Legislativo e 
Judiciário também podem exercer o controle prévio do ato administrativo. 
Um servidor público federal dispensou licitação fora das hipóteses 
previstas em lei, o que motivou o MP a ajuizar ação de improbidade 
administrativa, imputando ao servidor a conduta prevista no art. 10, inc. 
VIII, da Lei n.º 8.429/1992, segundo o qual constitui ato de improbidade 
administrativa qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje 
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação 
dos bens públicos, notadamente o ato que frustrar a licitude de processo 
licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Com base nessa situação 
hipotética, julgue os itens que se seguem.  

Item 22 
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Caso o MP também ajuíze ação penal contra o servidor, pelo mesmo fato, a 
ação de improbidade ficará sobrestada até a prolação da sentença penal a 
fim de se evitar bis in idem. 

Comentários  
ERRADO. Não há esse sobrestamento afirmado na alternativa. Além disso, nos 
termos do caput do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, “Independentemente das 
sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que 
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
fato”.  Portanto, as esferas são independentes e autônomas. 

Item 23 

Na hipótese de sentença condenatória, o juiz poderá, de acordo com a 
gravidade do fato, aplicar ao servidor pena de multa e deixar de aplicar-lhe 
a suspensão de direitos políticos, ambas previstas em lei. 

Comentários  
CERTO. A assertiva cobra a disposição prevista no parágrafo único do art. 12 da 
Lei nº 8.429/1992: “Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em 
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido 
pelo agente.” 

Item 24 
Caso o MP não tivesse ajuizado a referida ação, qualquer cidadão poderia 
ter ajuizado ação de improbidade subsidiária. 

Comentários  
ERRADO. Nos termos do art. 17, da Lei nº 8.429/1992, a ação será ajuizada 
pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. 

Considerando a distinção doutrinária entre culpabilidade de ato e 
culpabilidade de autor, julgue o seguinte item.  

Item 25 
Tratando-se de culpabilidade pelo fato individual, o juízo de culpabilidade se 
amplia à total personalidade do autor e a seu desenvolvimento.  

Comentários 
A doutrina distingue o chamado Direito Penal do Autor e o Direito Penal do Fato. 
No Direito Penal do Autor, julga-se o indivíduo por aquilo que ele é. No Direito 
Penal do Fato, o que se busca é o julgamento dos fatos que o indivíduo teria 
cometido. Não se adota no Brasil de forma irrestrita o Direito Penal do Autor, por 
ser odioso, ao buscar o julgamento do indivíduo por sua personalidade, e não 
por aquilo que fez. 
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Dentre deste enfoque, a doutrina distingue a culpabilidade pelo fato 
individual e a culpabilidade do autor. A culpabilidade pelo fato individual se 
volta ao desvalor do fato praticado, analisando-se o modo de execução e as 
circunstâncias do crime, por exemplo. Já a culpabilidade do autor valora o sujeito 
ativo do delito, em razão de sua conduta social, personalidade e antecedentes. 
Na dosimetria da pena adotada pelo Código Penal, encontramos a adoção de 
ambas as espécies de culpabilidade, com análise das duas para fixação da sanção 
penal. 

O item está incorreto. O juízo de culpabilidade que se amplia à total 
personalidade do autor e a seu desenvolvimento é a culpabilidade do autor (ou 
pela conduta de vida), e não a culpabilidade do fato individual. 

A respeito da pena pecuniária, julgue o item abaixo.  

Item 26 
A multa aplicada cumulativamente com a pena de reclusão pode ser 
executada em face do espólio, quando o réu vem a óbito no curso da 
execução da pena, respeitando-se o limite das forças da herança.  

Comentários 
O princípio da intranscendência da pena impede que ela se estenda a outras 
pessoas além do sujeito ativo do delito. Está previsto no artigo 5º, XLV, da CF: 

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens 
ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido; 

Como se percebe da leitura do dispositivo, as únicas exceções à intranscendência 
da pena são a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de 
bens, devendo ambas respeitar o limite do patrimônio transferido quando 
estendidas aos sucessores. 

O item está incorreto. A pena de multa não é exceção à instranscendência da 
pena. Portanto, a morte do autor acarreta a extinção da punibilidade. 

Em relação ao concurso de agentes, à desistência voluntária e ao 
arrependimento eficaz, bem como à cominação das penas, ao erro do 
tipo e, ainda, à teoria geral da culpabilidade, julgue os itens 
subsecutivos.  

Item 27 
No arrependimento eficaz, é irrelevante que o agente proceda virtutis amore 
ou formidine poence, ou por motivos subalternos, egoísticos, desde que não 
tenha sido obstado por causas exteriores independentes de sua vontade.  

Comentários 
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O arrependimento eficaz é cabível somente nos crimes materiais, consistindo na 
atuação do sujeito ativo que seja capaz de impedir o resultado. Exige 
voluntariedade do agente, mas não espontaneidade. Com isso, o sujeito 
responde apenas pelos atos (típicos) já praticados, conforme prevê o artigo do 
Código Penal: 

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na 
execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos 
atos já praticados. 

Percebem que só se exige a voluntariedade. Não há necessidade de que ao gente 
proceda virtutis amore (por amor à virtude) nem por formidine poence (medo da 
pena). 

O item está correto. Não se exige nenhum elemento subjetivo do autor, 
somente que a conduta seja voluntária, ou seja, que não seja provocada por 
fatores alheios à vontade do agente. 

Item 28 
O indivíduo, maior e capaz, condenado, definitivamente, por diversos 
crimes, a pena unificada que perfaça, por exemplo, noventa anos de 
reclusão, fará jus ao livramento condicional somente após o cumprimento 
de um terço ou metade de noventa.  

Comentários 
A questão tratava do livramento condicional e do limite de penas previsto no 
artigo 35 do Código Penal. Exigia o conhecimento da Súmula 715 do STF: 

A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, 
determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a 
concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou 
regime mais favorável de execução. 

O item foi ANULADO. “A ausência de algumas informações pode ter gerado 
dúvida juridicamente relevante quando do julgamento do item: informações 
sobre a natureza dos ‘diversos crimes’ pelos quais o indivíduo foi condenado; a 
falta de informação se dolosos ou culposos os crimes; além da supressão da 
expressão ‘mais da metade da pena’. Dessa forma, opta-se pela anulação.” 

Item 29 
De acordo com a teoria extremada da culpabilidade, o erro sobre os 
pressupostos fáticos das causas descriminantes consiste em erro de tipo 
permissivo.  

Comentários 
Vamos relembrar as teorias da culpabilidade: 
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Psicológica: relação psíquica entre o autor e o resultado (na forma de dolo ou 
culpa), tendo como único pressuposto a imputabilidade. Adotada pela teoria 
causalista. 

Psicológica normativa: a culpabilidade possui como elementos: dolo ou culpa, 
imputabilidade e inexigibilidade de conduta diversa. Adotada pela teoria 
neokantista. 

Normativa pura ou extremada: com a migração do dolo e da culpa para o fato 
típico, restam como elementos: imputabilidade, inexigibilidade de conduta 
diversa e consciência da ilicitude. Erro sobre os fatos, nas descriminantes 
putativas, tratado como erro de proibição: inevitável, exclui a culpabilidade, 
evitável, diminui a pena). Aplicada com a teoria finalista. 

Limitada: sua diferenciação com a teoria normativa pura se restringe à 
divergência sobre a natureza jurídica das descriminantes putativas sobre os 
fatos. Erro tem natureza de erro de tipo (inevitável isenta de pena; evitável exclui 
o dolo, sendo possível a punição pela culpa imprópria). Ligada à teoria finalista. 
É a adotada pelo Código Penal. 

Extremada sui generis: também se refere à natureza jurídica das 
descriminantes putativas sobre os fatos. Se o erro for inevitável, entende como 
a teoria extremada, com isenção de pena do agente – tratado como erro de 
proibição. Se for evitável, segue o entendimento da teoria limitada, excluindo o 
dolo e punindo o fato a título de culpa. 

O item está incorreto. O erro sobre os pressupostos fáticos nas descriminantes 
putativas é tratado como erro de proibição pela teoria extremada da 
culpabilidade. 

Item 30 
Configura autoria por convicção o fato de uma mãe, por convicção religiosa, 
não permitir a realização de transfusão de sangue indicada por equipe 
médica para salvar a vida de sua filha, mesmo ciente da imprescindibilidade 
desse procedimento.  

Comentários 
Ao contrário do criminoso comum, o autor por convicção não está em contradição 
consigo mesmo. Ele tem consciência do caráter proibido do ato, mas prefere não 
cumprir a norma, por convicção política, religiosa, filosófica ou social. 

O item está correto. O caso da mãe que nega transfusão de sangue a sua filha, 
por sua religião, é um caso que bem exemplifica a autoria por convicção. 

No que se refere à teoria geral do crime, julgue o próximo item.  

Item 31 
Segundo a teoria causal, o dolo causalista é conhecido como dolo normativo, 
pelo fato de existir, nesse dolo, juntamente com os elementos volitivos e 
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cognitivos, considerados psicológicos, elemento de natureza normativa (real 
ou potencial consciência sobre a ilicitude do fato).  

Comentários 

Vamos relembrar as espécies de dolo: 

Natural (neutro): é o dolo como elemento psicológico, desprovido de juízo de 
valor, componente da conduta. É adotado pela teoria finalística. 

Normativo (híbrido): é o dolo que possui como elementos a consciência e 
vontade, bem como a consciência da ilicitude. É componente da culpabilidade. É 
a espécie de dolo que é adotada pelas teorias causal e neokantista. 

O item está correto. Segundo a teoria causal, o dolo é normativo, possuindo 
como elementos o volitivo (vontade), cognitivo (consciência) e psicológico 
(consciência da ilicitude). 

Em relação aos efeitos da condenação, julgue o item que se segue.  

Item 32 
Considere que uma mulher, maior e capaz, chegue a casa, logo após ter 
sido demitida, e, nervosa, agrida, injustificada e intencionalmente, seu filho 
de dois anos de idade, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. 
Nessa situação hipotética, caso essa mulher seja condenada pela referida 
agressão após o devido processo legal, não caberá, como efeito da 
condenação, a decretação de sua incapacidade para o exercício do poder 
familiar, nos termos do CP. 

Comentários 
Sobre o efeito da condenação consistente na perda do poder familiar (ou na 
antiga e ultrapassada linguagem do CP, pátrio poder), vejamos o que diz o 
Código Penal: 

Art. 92 - São também efeitos da condenação: 

(...) 

II - a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, 
nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, 
tutelado ou curatelado; (...). 

Cabe, então, analisar se o crime cometido pela mãe é doloso. Neste ponto, 
verificamos que o enunciado se refere a uma ação intencional. O crime também 
foi cometido contra o filho, sendo que este requisito também está preenchido. 
Resta analisar se o crime é punido com reclusão: 

Lesão corporal 

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano. 
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Violência Doméstica    (Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004) 

(...) 

§ 9o  Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 
cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 
ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de 
coabitação ou de hospitalidade:  

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

Logo, por não ser o crime punido com reclusão (ainda que se considere a 
violência doméstica), mas sim com detenção, não se pode aplicar o efeito da 
condenação previsto no artigo 92, inciso II, do Código Penal, reservado aos 
crimes punidos com reclusão. 

Por conseguinte, o item está correto.  

No que se refere às causas de exclusão de ilicitude e à prescrição, julgue 
os seguintes itens.  

Item 33 
Considere que João, maior e capaz, após ser agredido fisicamente por um 
desconhecido, também maior e capaz, comece a bater, moderadamente, na 
cabeça do agressor com um guarda-chuva e continue desferindo nele vários 
golpes, mesmo estando o desconhecido desacordado. Nessa situação 
hipotética, João incorre em excesso intensivo.  

Comentários 
No caso da legítima defesa, como no caso das demais excludentes de ilicitude, o 
agente. É o que determina o parágrafo único do artigo 23 do Código Penal: 

Excesso punível  

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, 
responderá pelo excesso doloso ou culposo. 

O excesso punível pode ser subdividido, de acordo com a doutrina, em intensivo 
e extensivo. 

Excesso intensivo é aquele que se relaciona com os meios utilizados para 
repelir a agressão ou ao grau de sua utilização.  

Excesso extensivo, por sua vez, se configura quando a conduta para repelir à 
agressão se prolonga no tempo em período superior ao da própria agressão. 

O item está incorreto. João continuou desferindo golpes após o desconhecido 
já estar acordado, ou seja, sua reação se prolongou após já haver a cessação da 
agressão injusta. Logo, o excesso é extensivo. 

Item 34 
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Suponha que determinada sentença condenatória, com pena de dez anos 
de reclusão, imposta ao réu, tenha sido recebida em termo próprio, em 
cartório, pelo escrivão, em 13/8/2011 e publicada no órgão oficial em 
17/8/2011, e que tenha sido o réu intimado, pessoalmente, em 20/8/2011, 
e a defensoria pública e o MP intimados, pessoalmente, em 19/8/2011. 
Nessa situação hipotética, a interrupção do curso da prescrição ocorreu em 
17/8/2011.  

Comentários 
Neste item, devemos nos atentar para as causas interruptivas da prescrição. 
Aplica-se ao caso o artigo 117, IV, do Código Penal: 

Causas interruptivas da prescrição 

 

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:  

(...) 

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios 
recorríveis; (...) 

Entretanto, da leitura do dispositivo não fica claro se a publicação deve se dar 
em cartório ou na imprensa oficial. A questão exigia, assim, conhecimento da 
jurisprudência. Vejamos: 

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL 
EM HABEAS CORPUS. (1) LEI N.º 8.038/90. CONTRARRAZÕES 
RECURSAIS NÃO PREVISTAS. CÂNONES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 
75/93. IMPOSIÇÃO DE UM PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM 
PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. 
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. Na Lei 
n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário 
em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público 
estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa 
falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede 
de parecer. 2.  A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é 
pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do 
Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da 
sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da 
intimação das partes ou publicação no órgão oficial. 3. Recurso 
ordinário desprovido. (STJ, RHC 59830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de 
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/10/2015). 

O item está incorreto. Considerando a jurisprudência do STJ, basta a publicação 
em cartório da sentença recorrível para a interrupção da prescrição. Assim, no 
caso do enunciado, a interrupção ocorreu em 13/8/2011. 
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Item 35 
Considere que Jorge, Carlos e Antônio sejam condenados, definitivamente, 
a uma mesma pena, por terem praticado, em coautoria, o crime de roubo. 
Nessa situação, incidindo a interrupção da prescrição da pretensão 
executória da referida pena em relação a Jorge, essa interrupção não 
produzirá efeitos em relação aos demais coautores.  

Comentários 
Neste caso, o enunciado cobra o conhecimento da letra da lei, conforme se 
depreende da leitura do artigo 117, incisos V e VI, e seus parágrafos 1º e 2º: 

CP, Art. Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:  

(...) 

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;  

VI - pela reincidência.  

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a 
interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os 
autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo 
processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer 
deles.   

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste 
artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. 

O parágrafo primeiro, que trata da extensão dos efeitos da interrupção da 
prescrição, excetua justamente os incisos V e VI. Referidos incisos tratam do 
início ou continuação do cumprimento da pena e da reincidência, ou seja, os dois 
casos de interrupção que cuidam da prescrição da pretensão executória. 

O item está correto. A interrupção da prescrição da pretensão executória não 
produz efeitos em relação aos demais autores. 

Item 36 
A detração é considerada para efeito da prescrição da pretensão punitiva, 
não se estendendo aos cálculos relativos à prescrição da pretensão 
executória.  

Comentários 
Este item cobra entendimento jurisprudencial já consolidado no âmbito do 
Superior Tribunal de Justiça: 

“(...) 2.  Não  é  possível levar em consideração o tempo em que o 
paciente permaneceu  preso  cautelarmente,  entre  17/11/2008  e  
20/11/2009, porquanto,  nos  termos  do  entendimento  consolidado  
no  Superior Tribunal de Justiça, "o período de prisão provisória do réu 
é levado em  conta  apenas  para  o  desconto  da  pena a ser cumprida, 
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sendo irrelevante  para  fins de contagem do prazo prescricional, que 
deve ser  analisado a partir da pena concretamente imposta pelo 
julgador, e  não  do restante da reprimenda a ser executada pelo 
Estado" (AgRg no  HC 181.711/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 
Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016). (...)” 

(STJ, HC 400704/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 
Turma, DJe 31/08/2017). 

O item está incorreto. A detração não pode ser considerada para fins de cálculo 
da prescrição da pretensão punitiva. 

Vale observar que a prescrição da pretensão executória, por sua vez, nos casos 
de evasão ou revogação de livramento condicional, regula-se pelo restante da 
pena, nos termos do artigo 113 do Código Penal. Deste modo, pode-se falar que 
a detração será considerada, de forma indireta, pois a prescrição vai ser 
calculada pelo que resta da pena. 

Item 37 
Ocorre legítima defesa sucessiva, na hipótese de legítima defesa real contra 
legítima defesa putativa.  

Comentários 
Legítima defesa sucessiva é aquela em que o agente, após provocar a injusta 
agressão, busca repelir o excesso. 

No caso de legítima defesa real contra legítima defesa sucessiva, temos um caso 
em que se configura a legítima defesa. Vejamos todos os casos em que é possível 
se configurar a legítima defesa: 

 
Portanto, conforme a segunda hipótese do quadro, é possível legítima defesa 
real de legítima defesa putativa. 

O item está incorreto. Legítima defesa sucessiva é aquela em que o agente, 
após ter efetuado agressão injusta, procura repelir o excesso da vítima. 

Com relação aos crimes previstos no CP, julgue os itens que se seguem.  
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Item 38 
No estelionato perpetrado em detrimento de entidade de direito público, 
admite-se a incidência da figura privilegiada (pequeno valor do prejuízo) por 
ser circunstância de natureza objetiva.  

Comentários 

Segundo o entendimento do STF, o item está correto. 

O item foi ANULADO. “O Supremo Tribunal Federal, por decisão de seu Tribunal 
Pleno, admitiu a possibilidade de, nos crimes que causem prejuízo de pequeno 
valor, reconhecer o privilégio (CP, art. 171, § 1º), ainda que se cuide de delito 
qualificado (CP, art. 171 § 3º). Analogia com o privilégio aplicável ao crime de 
furto de bem de pequeno valor. Dessa forma, optar-se-ia pela alteração do 
gabarito. Porém, conforme previsto em edital, no tópico 18.6.1, existe a 
possibilidade apenas de anulação dos itens. Diante disso, opta-se pela anulação.”   

Item 39 
A inserção, em documento público, de informações relativas a pessoa que 
não possua a qualidade de segurado obrigatório, com o objetivo de constituir 
prova perante a previdência social, configura falsidade ideológica, delito que 
se consuma no momento da inserção dos dados inverídicos, 
independentemente do uso posterior dessas informações.  

Comentários 
O item foi ANULADO. “O item 39, ao não esclarecer se a análise da assertiva 
deveria se dar com espeque no Código Penal ou na doutrina, gerou dúvida 
juridicamente relevante, uma vez que há interpretações divergentes entre esses. 
Dessa forma, opta-se pela anulação do item..”   

Item 40 
A falsa atribuição de identidade só é caracterizada como delito de falsa 
identidade se feita oralmente, com o poder de ludibriar; quando formulada 
por escrito, constitui crime de falsificação de documento público.  

Comentários 
De início, vejamos o tipo penal da falsa identidade, previsto no artigo 307 do 
Código Penal: 

Falsa identidade 

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter 
vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a 
outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não 
constitui elemento de crime mais grave. 
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Verifica-se que o tipo penal não faz diferença entre a forma escrita e a forma 
oral. 

O item está incorreto. O crime de falsa identidade pode ser praticado 
verbalmente ou por escrito. 

Item 41 
Os delitos de inserção de dados falsos e de modificação ou alteração de 
dados não autorizada em sistema de informações só se configuram se 
praticados por funcionário público autorizado, com o fim específico de obter 
vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano, sendo as 
penas aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração 
resultar dano para a administração pública ou para o administrado.  

Comentários 
De início, vejamos os tipos penais referidos no enunciado, previstos nos artigos 
307 do Código Penal: 

Inserção de dados falsos em sistema de informações  
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de 
dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos 
sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública 
com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para 
causar dano:  

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  

 

Modificação ou alteração não autorizada de sistema de 
informações  
Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações 
ou programa de informática sem autorização ou solicitação de 
autoridade competente:  

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.  

Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade 
se da modificação ou alteração resulta dano para a Administração 
Pública ou para o administrado. 

Percebam que o tipo penal da inserção de dados falsos em sistema de 
informações exige que o sujeito ativo seja funcionário público autorizado. Por 
outro lado, o tipo penal do crime de modificação ou alteração não exige que o 
funcionário público seja autorizado. Pelo contrário, o tipo penal traz a exigência 
de que a conduta ocorra “sem autorização ou solicitação de autoridade 
competente”. 
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O item está incorreto. No caso do delito de modificação ou alteração de dados 
não autorizada em sistema de informações, não se exige do sujeito ativo a 
qualidade de “autorizado”. 

Item 42 
O delito de sequestro e cárcere privado, inserido entre os crimes contra a 
pessoa, constitui infração penal de ação múltipla, e a circunstância de ter 
sido praticado contra menor de dezoito anos de idade qualifica o crime.  

Comentários 
De início, vejamos o tipo penal do sequestro e cárcere privado, previsto no artigo 
148 do Código Penal: 

Seqüestro e cárcere privado 

Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou 
cárcere privado:      

Pena - reclusão, de um a três anos. 

§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos: 

(...) 

IV – se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos; (...) 

O tipo penal possui apenas um núcleo (privar). Tipo penal de ação múltipla ou 
conteúdo variado, por sua vez, é aquele que possui mais de um núcleo do tipo. 
Assim, neste caso temos apenas um núcleo, sendo que sequestro e cárcere 
privado são formas de praticá-lo. 

A vítima ser menor de 18 anos realmente qualifica o crime, sendo que apenas 
esta parte do enunciado está correta. 

O item está incorreto. Não se cuida de infração penal de ação múltipla. 

No que diz respeito aos crimes previstos na legislação penal 
extravagante, julgue os itens subsequentes.  

Item 43 
O crime de lavagem de capitais, delito autônomo em relação aos delitos que 
o antecedam, não está inserido no rol dos crimes hediondos.  

Comentários 
Para resolução da questão, deve-se conhecer o rol dos crimes hediondos, 
previsto no artigo 1º da Lei 8.072/90: 

Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos 
tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal, consumados ou tentados 
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I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo 
de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio 
qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII);                 

I-A – lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2o) e 
lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o), quando praticadas 
contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da 
Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força 
Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em 
decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente 
consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição;                  

II - latrocínio (art. 157, § 3o, in fine);           

III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2o);      

IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159, 
caput, e §§ lo, 2o e 3o);            

V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o);              

VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o);                  

VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1o).                  

VII-A – (VETADO)                   

VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto 
destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 
1o-A e § 1o-B, com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 
1998).            

VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração 
sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, 
e §§ 1º e 2º).               

Parágrafo único.  Consideram-se também hediondos o crime de 
genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de 
outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso 
restrito, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, todos tentados ou consumados.  

O item está correto. O crime de lavagem de capitais não está inserido no rol 
acima transcrito. 

Item 44 
O crime de lavagem de capitais, consoante entendimento consolidado na 
doutrina e na jurisprudência, divide-se em três etapas independentes: 
colocação (placement), dissimulação (layering) e integração (integration), 
não se exigindo, para a consumação do delito, a ocorrência dessas três 
fases.  

Comentários 
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O crime de lavagem de dinheiro ou de capitais divide-se em três etapas, a de 
colocação, dissimulação e integração, sendo que basta uma delas para a 
consumação do delito. Na jurisprudência do STJ, o referido trecho de recente 
acórdão demonstra este entendimento: 

“(...) 3. Ainda que a mera ocultação, identificada como a primeira fase 
do ciclo de lavagem de dinheiro, caracterize o crime descrito no art. 1° 
da Lei n. 9.613/1998, porquanto o tipo penal não exige, para a sua 
consumação, as demais etapas para dissimular e reinserir os ativos na 
economia formal, a conduta, para ser reconhecida como típica, deve 
estar acompanhada de um elemento subjetivo específico, qual seja, a 
finalidade de emprestar aparência de licitude aos valores ocultados, em 
preparação para as fases seguintes, denominadas dissimulação e 
reintegração. (...)” 

(STJ, AgRg no AREsp 328229/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta 
Turma, DJe 02/02/2016). 

O item está correto. O enunciado descreve os entendimentos jurisprudencial e 
doutrinário. 

Item 45 
Se os crimes funcionais, previstos no art. 3.º da Lei n.º 8.137/1990, forem 
praticados por servidor contra a administração tributária, a pena imposta 
aumentará de um terço até a metade.  

Comentários 

Vejamos o que a legislação prevê: 

Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos 
previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal (Título XI, Capítulo I): 

I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que 
tenha a guarda em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou 
parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo 
ou contribuição social; 

II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu 
exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa 
de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição 
social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) 
anos, e multa. 

III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário 
público. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

(...) 
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Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até 
a metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°: 

I - ocasionar grave dano à coletividade; 

II - ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas 
funções; 

III - ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao 
comércio de bens essenciais à vida ou à saúde. 

A própria lei já exclui o artigo 3º das causas de aumento de pena que prevê, 
dentre elas a de ser o crime praticado por servidor. 

De todo modo, um crime funcional também não poderia prever como 
circunstância que modifique a pena o fato de ser o delito praticado por 
funcionário público. Isto porque, se o crime já é próprio e exige a qualidade de 
funcionário público do sujeito ativo para sua configuração, a previsão do mesmo 
fato como agravante ou majorante configura bis in idem. Como sabemos, o bis 
in idem, neste caso a dupla valoração do mesmo fato para efeitos de fixação da 
pena, é vedado pelo Direito Penal. 

O item está incorreto. Referida situação violaria o princípio do ne bis in idem. 

Item 46 
Na Lei de Drogas, é prevista como crime a conduta do agente que oferte 
drogas, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa do seu 
relacionamento, para juntos a consumirem, não sendo estabelecida 
distinção entre a oferta dirigida a pessoa imputável ou inimputável.  

Comentários 
Neste caso, o enunciado cobra o conhecimento da letra da lei, mais 
especificamente o artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/2006, que exige a completação 
do artigo 28: 

Art. 33 (...) 

§ 3o  Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa 
de seu relacionamento, para juntos a consumirem: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 
(setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das 
penas previstas no art. 28. 

 

Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou 
trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às 
seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 
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II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo. 

O enunciado faz menção ao referido tipo penal, além de dizer que este não 
diferencia a oferta a imputável ou inimputável. Ainda que se possa incidir causa 
de aumento de pena na última hipótese, o tipo penal realmente não faz distinção 
alguma. 

O item está correto.  

Em cada item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida 
de uma assertiva a ser julgada com base no direito penal.  

Item 47 

Um homem foi flagrado com arma de fogo de uso restrito, tendo a perícia 
técnica posteriormente atestado a cabal impossibilidade de o instrumento 
produzir disparos. Nessa situação, configura-se atípica a conduta de porte 
de arma, não podendo ser considerado o uso desse artefato para a prática 
de outra infração como majorante da pena pelo uso de arma.  

Comentários 
Ainda que a jurisprudência do STJ não exija a elaboração do laudo na arma para 
configuração do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito 
(artigo 16 da Lei 10.826/2003), no caso houve a elaboração do laudo, 
demonstrando que a arma não possui eficácia lesiva. 

Deste modo, referida Corte não aceita que a posse de tal arma seja considerada 
como majorante de pena, no caso de prática de outro delito, como, por exemplo, 
roubo: 

“(...)III  -  O  acórdão impugnado, ao considerar a incidência da causa 
de aumento  referida,  incorreu  em  constrangimento  ilegal,  pois, de 
acordo   com   posicionamento   adotado  por  esta  Corte  Superior, 
comprovada   a   ausência  de  sua  potencialidade  lesiva  da  arma 
empregada, indevida a imposição da causa de aumento de pena 
prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP. (...)” (STJ, HC 
416745/PR, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, Dje 01/02/2018). 

O item foi ANULADO. “Na situação hipotética, há laudo pericial específico a 
demonstrar a idoneidade do instrumento a produzir disparos e a imprestabilidade 
do artefato para servir como majorante por uso de arma em outro delito, 
configurando-se atípica a conduta de porte de arma. Dessa forma, optar-se-ia 
pela alteração do gabarito. Porém, conforme previsto em edital, no tópico 18.6.1, 
existe a possibilidade apenas de anulação dos itens. Diante disso, opta-se pela 
anulação.” 

Item 48 



DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL 
PROVA CESPE 2013 COMENTADA  

 
 

Equipe de Professores 
Estratégia Carreira Jurídica  28 

 

O presidente de uma comissão parlamentar mista de inquérito, após as 
devidas formalidades, ordenou, de forma sigilosa e reservada, a 
interceptação telefônica e a quebra do sigilo de dados telefônicos de 
testemunha que se reservara o direito de permanecer calada perante a 
comissão. Nessa situação, a primeira medida é ilegal, visto que a 
interceptação telefônica se restringe à chamada reserva jurisdicional, sendo 
permitida, por outro lado, a quebra do sigilo de dados telefônicos da 
testemunha, medida que não se submete ao mesmo rigor da primeira, 
consoante entendimento da doutrina majoritária.  

Comentários 
A questão cobra conhecimentos também de Direito Processual Penal, mas o 
enunciado se refere apenas ao Direito Penal. Vamos entendê-la. 

As comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciais, nos termos do artigo 58, § 3º, da Constituição 
da República. Entretanto, doutrina e jurisprudência ressaltam que esses poderes 
não abrangem medidas sujeitas à reserva de jurisdição. 

Assim, a interceptação telefônica é considerada sujeita à reserva de jurisdição, 
somente podendo ser realizada mediante autorização judicial. 

Por outro lado, a quebra de sigilos de dados telefônicos, que não se confunde 
com a primeira, pode ser determinada pela comissão parlamentar de inquérito, 
visto que não está sujeita à reserva de jurisdição. 

Por fim, ressalta-se que a garantia de não auto-incriminação (nemo tenetur se 
detegere) aplica-se mesmo às testemunhas. Deste modo, não importa se o 
indivíduo foi chamado a depor como testemunha, caso os fatos sobre os quais 
ele for questionado possam incriminá-lo. Neste caso, ele tem direito a 
permanecer em silêncio. 

O item, portanto, está correto.  

Item 49 
Três criminosos interceptaram um carro forte e dominaram os seguranças, 
reduzindo-lhes por completo qualquer possibilidade de resistência, mediante 
grave ameaça e emprego de armamento de elevado calibre. O grupo, 
entretanto, encontrou vazio o cofre do veículo, pois, por erro de estratégia, 
efetuara a abordagem depois que os valores e documentos já haviam sido 
deixados na agência bancária. Por fim, os criminosos acabaram fugindo sem 
nada subtrair. Nessa situação, ante a inexistência de valores no veículo e 
ante a ausência de subtração de bens, elementos constitutivos dos delitos 
patrimoniais, ficou descaracterizado o delito de roubo, subsistindo apenas o 
crime de constrangimento ilegal qualificado pelo concurso de pessoas e 
emprego de armas.  

Comentários 
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O crime, no caso, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos 
agentes. Não se configura o crime impossível, pois, para configuração deste, é 
necessário que a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto sejam 
absolutas. Não é o caso. Os criminosos abordaram o veículo após o cofre ter sido 
esvaziado, ou seja, o objeto não era absolutamente impróprio, só estava vazio 
naquele momento (impropriedade relativa). Ademais, podemos observar que 
eles poderiam inclusive ter subtraído o próprio veículo. Vejamos um precedente 
sobre caso similiar: 

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA OU DESISTÊNCIA 
VOLUNTÁRIA. AGENTE QUE NÃO SUBTRAI OUTROS OBJETOS DO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DEMAIS CLIENTES, DEPOIS DE 
VERIFICAR NÃO HAVER DINHEIRO NO CAIXA. TIPIFICAÇÃO CORRETA: 
CRIME TENTADO. INEXISTE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA QUANDO A 
CIRCUNSTÂNCIA DE INTERRUPÇÃO DO ITER CRIMINIS OCORRE 
INTEIRAMENTE À REVELIA DO AGENTE. PRECEDENTES. PARECER 
MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO 
ESPECIAL DESPROVIDO. 1.   Se o crime não se consuma por 
circunstância alheia à vontade do agente, o fato é tentado; não há 
desistência voluntária. 2.   Há tentativa de roubo e não desistência 
voluntária se, depois de descoberta a inexistência de fundos no caixa 
da casa comercial alvo da pilhagem, o larápio nada leva desta ou de 
seus consumidores. Precedentes desta Corte. 3.   Em hipóteses como 
a tal, o agente não leva ao fim o feito que havia planejado por 
circunstância que lhe corria inteiramente a revelia, sua vontade não 
concorre para evitar a subtração como planejada; não pode, por isso, 
ser premiado pela interrupção criminosa para a qual não contribuiu. 4.   
Recurso Especial desprovido.” (STJ, REsp 1109383/RN, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 23/05/2010). 

O item está incorreto, pois temos um caso de tentativa de roubo. 

Item 50 
O prefeito de um município dispensou licitação, fora das hipóteses previstas 
na legislação de regência, para a contratação de pessoal e bens atinentes 
aos festejos de São João na cidade. Nessa situação, o delito abstratamente 
previsto é uma infração penal em branco, homogênea ou de 
complementação homóloga, para cuja caracterização é imprescindível a 
demonstração de prejuízo ou de dolo específico, por não ser delito de mera 
conduta.  

Comentários 
O crime de dispensa de licitação está previsto no artigo 89 da Lei 8.666/93: 

Art. 89.  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas 
em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa 
ou à inexigibilidade: 
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Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único.  Na mesma pena incorre aquele que, tendo 
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, 
beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar 
contrato com o Poder Público. 

Por haver referência no tipo penal a hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação, temos uma norma penal em branco, isto é, uma norma penal 
incompleta, cuja complementação necessária é normativa. Ademais, o 
complemento deve ser buscado em lei, ou seja, na mesma fonte normativa, o 
que torna o caso de norma penal em branco imprópria, em sentido amplo ou 
homogênea. Por fim, em virtude de o complemento se encontrar na própria Lei 
8.666/93, temos um caso de norma penal em branco impróprio homovitelina. 

Ademais, quanto ao elemento subjetivo do tipo, vejamos precedentes das Cortes 
Superiores: 

“5. O delito tipificado no artigo 89 da Lei n. 8.666/1993, pune a conduta 
de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, 
ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à 
inexigibilidade, sendo, conforme entendimento desta Corte, crime 
material que exige para a sua consumação a demonstração, ao menos 
em tese, do dolo específico de causar dano ao erário, bem como o 
efetivo prejuízo causado à administração pública, devendo tais 
elementos estarem descritos na denúncia, sob pena de ser considerada 
inepta (RHC 87.389/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA 
TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017).” (STJ, RHC 
74812/MA, Rel. p/ acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 
Turma, DJe 04/12/2017). 

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. PREFEITO. DESMEMBRAMENTO DO 
PROCESSO. LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. CRIME DO ARTIGO 89 DA 
LEI 8.666/93. DOLO. AUSÊNCIA DE PROVA ACIMA DE DÚVIDA 
RAZOÁVEL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. 1. Havendo 
detentores e não detentores de prerrogativa de foro acusados no 
mesmo processo, o atual entendimento desta Suprema Corte aponta 
no sentido do desmembramento como regra, ressalvadas hipóteses 
excepcionais a exigirem julgamento conjunto. 1.1. Desmembramento 
efetivado no caso concreto, inexistente imbricação extraordinária entre 
as condutas dos coacusados. 2. O delito do artigo 89 da Lei 8.666/93 
exige, além do dolo genérico – representado pela vontade consciente 
de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses legais -, a 
configuração do especial fim de agir, consistente no dolo específico de 
causar dano ao erário. Desnecessário o efetivo prejuízo patrimonial à 
administração pública.” (STF, AP 580/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 
Primeira Turma, Julgamento em 13/12/2016) 

Portanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem exigido o dolo específico 
de causar danos ao Erário. 
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O item foi ANULADO. “Houve mudança do posicionamento da jurisprudência das 
cortes superiores, vide julgamentos recentes STF (pleno) STJ (RESP 134944 e 
APN 480 MG), no sentido da exigência cumulativa da demonstração do prejuízo 
e da presença de dolo específico para configuração do crime previsto na 
legislação de licitação (art. 89 da lei 8.666/93). Dessa forma, optar-se-ia pela 
alteração do gabarito. Porém, conforme previsto em edital, no tópico 18.6.1, 
existe a possibilidade apenas de anulação dos itens. Diante disso, opta-se pela 
anulação.” 

Acerca da custódia cautelar e suas modalidades, dos atos processuais e 
seus sujeitos, bem como da ação penal, julgue os itens que se seguem. 

Item 51 

As intimações e os comunicados de atos processuais, no âmbito dos juizados 
especiais criminais, podem ser feitos, de forma válida, por meio de 
correspondência ou qualquer outro meio idôneo de comunicação para 
cientificar seus destinatários, como por exemplo, por telegrama, por fax ou 
por telefonema. 

Comentários  
A assertiva está errada. O rito previsto na Lei dos Juizados Especiais (Lei 
9.099/1995) prevê procedimento célere e informal, dispondo, no artigo 67, que 
as intimações podem ser feitas por correspondência ou por qualquer meio idôneo 
de comunicação. Entretanto, a questão fala em intimações e os comunicados 
de atos processuais, gênero no qual se inclui a citação. A citação, ao contrário 
das intimações, deve ser feita, de regra, pessoalmente, no próprio juizado ou 
por mandado (art. 66, Lei nº 9.099/95). Deste modo, a questão está errada. Eis, 
quando da anulação, a justificativa da banca: “Segundo legislação pertinente, a 
citação é uma forma de comunicação de atos processuais, sendo que essa só 
poderá ser pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por 
mandado. Assim sendo, o item está incorreto. Porém, conforme previsto em 
edital, no tópico 18.6.1, existe a possibilidade apenas de anulação dos itens. 
Diante disso, opta-se pela anulação”. 

Item 52 
Em se tratando de ações penais privadas, prevalece, no processo penal, a 
competência de foro, com preponderância do interesse do queixoso no que 
diz respeito à distribuição territorial da competência. 

Comentários  
A assertiva está errada. Primeiro porque não excluiu as ações penais privadas 
subsidiárias que têm regra diferente; segundo, porque não há, propriamente, 
preponderância do interesse do queixoso. O artigo 73 do CPP prevê que, no caso 
de ação penal privada exclusiva, o querelante poderá escolher entre o foro de 
domicílio ou da residência do réu, ou, ainda, como na regra geral, optar pelo 
lugar da infração. A questão não é bem formulada. Eis a justificativa da banca 
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para manutenção do gabarito: A distribuição do exercício da função jurisdicional 
entre órgãos diversos atende, às vezes, ao interesse público e, outras, ao 
interesse das partes. Nos casos de competência de foro, o legislador pensa 
preponderantemente no interesse de uma das partes em defender-se melhor, 
entretanto, no processo penal, em que o foro comum é o da consumação do 
delito (CPP, art.70), acima do interesse da defesa é considerado o interesse 
público expresso no princípio da verdade real. Como é sabido, no processo penal, 
a regra geral é de que a competência será determinada pelo lugar onde se 
consumar a infração penal, sendo, segundo a doutrina, que "é natural que assim 
seja, pois o lugar do crime deve ser onde a sociedade sofreu o abalo, razão pela 
qual o agente aí deve ser punido. Embora a escolha do domicílio do réu possa 
ser vista como favorável, "o fato é que a regra do lugar do crime, no mais das 
vezes, é a mais adequada para a produção probatória. Assim, mesmo que se 
tratem de ações penais privadas, não há que se falar em preponderância do 
interesse do queixoso. 

Item 53 
Considere que, no curso de inquérito policial em que se apure crime de ação 
pública incondicionada, quando da primeira remessa dos autos ao Poder 
Judiciário com solicitação de retorno para novas diligências, a vítima do 
delito requeira a sua habilitação nos autos como assistente de acusação. 
Nessa situação, o pedido deve ser negado, visto que a figura do assistente 
é admitida no processo somente após o recebimento da denúncia e antes 
do trânsito em julgado da sentença. 

Comentários  
A assertiva está certa. O artigo 268 do CPP dispõe que em todos os termos da 
ação penal pública poderá intervir a figura do assistente. A ‘ação’ penal se inicia 
com o recebimento da denúncia; portanto, não há a figura do assistente na fase 
de inquérito policial, onde ainda não existe a relação processual. Não cabe 
também a assistência em ação penal privada, onde a vítima já é titular do direito 
de ação e na fase de execução de sentença. O artigo 269 diz que o assistente 
será admitido enquanto a sentença não tiver transitado em julgado e receberá o 
processo no estado em que se encontrar. 

Item 54 
Suponha que um agente penalmente capaz pratique um roubo e, perseguido 
ininterruptamente pela polícia, seja preso em circunscrição diversa da do 
cometimento do delito. Nessa situação, a autoridade policial competente 
para a lavratura do auto de prisão em flagrante é a do local de execução do 
delito, sob pena de nulidade do ato administrativo. 

Comentários  
A assertiva está errada. A prisão em flagrante poderá/deverá ser efetuada pelo 
agente perseguidor no local em que alcançar o fugitivo; entretanto, a 
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competência para lavrar o flagrante passa a ser a da autoridade policial do local 
onde a captura foi efetivada. Após a lavratura do flagrante será providenciada a 
remoção do preso (art. 290, CPP). 

Em cada um dos itens de 55 a 60, é apresentada uma situação hipotética, 
seguida de uma assertiva a ser julgada em relação ao inquérito policial 
e suas peculiaridades, às atribuições da Polícia Federal e ao sistema 
probatório no processo penal brasileiro. 

Item 55 
No curso de inquérito policial presidido por delegado federal, foi deferida a 
interceptação telefônica dos indiciados, tendo sido a transcrição dos dados 
em laudo pericial juntada em apenso aos autos do inquérito, sob segredo 
de justiça. 

Encaminhado o procedimento policial ao Poder Judiciário, o juiz permitiu o 
acesso da imprensa ao conteúdo dos dados da interceptação e a sua 
divulgação, sob o fundamento de interesse público à informação. Nessa 
situação hipotética, independentemente da autorização judicial de acesso 
da imprensa aos dados da interceptação telefônica, a divulgação desse 
conteúdo é ilegal e invalida a prova colhida, uma vez que o procedimento 
em questão, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, é sigiloso, por 
expressa regra constitucional. 

Comentários  
A assertiva está errada. Partindo-se de uma interpretação do final para o 
começo da assertiva, o procedimento é sigiloso enquanto diligência 
investigatória, para preservar a eficácia e o proveito da medida. Na fase judicial, 
por sua vez, vigora o princípio da publicidade. O inciso IX do artigo 93 da CF traz 
como regra a publicidade dos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, 
podendo a lei limitar o acesso (sigilo) nos casos em que a preservação do direito 
à intimidade do interessado no sigilo, não prejudique o interesse público à 
informação. Conclui-se que o interesse público prevalece sobre a intimidade. O 
ato de divulgação, ainda que fosse ilícito, não gera a ilegalidade da prova, na 
medida em que esta foi legitimamente produzida, mediante 
autorização/deferimento judicial. 

Item 56 
Um homem penalmente capaz foi preso e autuado em flagrante pela prática 
de tráfico ilícito de entorpecentes. Ao final do processo-crime, o juiz da 
causa determinou a juntada do laudo toxicológico definitivo, o que não 
ocorreu. Nessa situação, de acordo com a jurisprudência do STJ, não poderá 
o juiz proferir sentença condenatória valendo-se apenas do laudo preliminar 
da substância entorpecente. 

Comentários  
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Gabarito: CORRETO. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que o 
laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a edição de uma sentença 
condenatória nos crimes de tráfico ilícito de drogas, eis que tal exame é 
fundamental para a prova da materialidade delitiva (ERES nº 1544057/RJ).  

Item 57 
Uma quadrilha efetuou ilegalmente diversas transações bancárias na 
modalidade de saques e transferências eletrônicas em contas de inúmeros 
clientes de determinada agência do Banco do Brasil. A instituição financeira 
ressarciu todos os clientes lesados e arcou integralmente com os prejuízos 
resultantes das fraudes perpetradas pelo grupo. Nessa situação hipotética, 
cabe à Polícia Federal a instauração do inquérito policial, porquanto a ela 
compete, com exclusividade, a apuração de crimes praticados contra bens 
e serviços da União. 

Comentários  
A assertiva está errada. Não cabe à Polícia Federal a instauração do competente 
inquérito policial. A CF, no art. 144, § 1º, I, traz disposição regulando as 
atribuições da Polícia Federal, cabendo a ela “apurar infrações penais contra a 
ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União 
ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras 
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija 
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei”. O Banco do Brasil não é 
empresa pública, sua natureza é de sociedade de economia mista, portanto não 
se trata de competência da Justiça Federal. Caso a questão se referisse a crime 
praticado em desfavor da Caixa Econômica Federal, por exemplo, a assertiva 
estaria correta, porquanto a Caixa é empresa pública. A Lei 10.446/2002 
disciplina o art. 144 da CF e, mesmo na situação do inc. VI do art. 1º (mais 
próxima do caso) não preenche os requisitos para atuação da Polícia Federal. 

Item 58 
Um delegado da Polícia Federal instaurou inquérito policial, mediante 
portaria, para investigar a conduta de deputado federal suspeito da prática 
de crimes contra a administração pública. Intimado para oitiva nos autos, o 
parlamentar impetrou habeas corpus contra o ato da autoridade policial, sob 
o argumento de usurpação de competência originária do STF. Nessa situação 
hipotética, assiste razão ao impetrante, visto que, para a instauração do 
procedimento policial, é necessário que a autoridade policial obtenha prévia 
autorização da Câmara dos Deputados ou do STF. 

Comentários  
A assertiva está errada. O § 1º do artigo 53 da CF fala que os deputados e 
senadores estão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 
Trata-se da prerrogativa de foro em razão da função ou do chamado ‘foro 
privilegiado’. A questão colocada é: sendo o STF detentor da competência, é 
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necessário que ele dê autorização para instauração do respectivo inquérito 
policial? Sim, desde 2007, através de questão de ordem levantada no julgamento 
do Inq 2411-MT, o entendimento jurisprudencial predomina nesse sentido, 
entendendo-se que a atividade de supervisão judicial deve ser 
constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações 
desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, 
ou não de denúncia. Essa providência fortaleceria a regra de competência em 
razão da função e evitaria o início de investigações arbitrárias. Assim, conclui-
se, a Polícia Federal não poderia instaurar o inquérito policial de ofício, sem que 
tivesse a autorização do STF. Entretanto, a afirmação equivocada/errada da 
assertiva é aquela que se refere à prévia autorização da Câmara dos Deputados 
ou do STF. Não cabe à Câmara dos Deputados autorizar ou negar a instauração 
de procedimento de investigação. O papel da Câmara, quando se fala em casos 
de parlamentares que praticaram crimes comuns, cuja competência é do STF, é 
o de decidir sobre a prisão em flagrante de crime inafiançável ou, ainda, se o 
crime foi cometido após a diplomação, a respectiva Casa pode determinar a 
sustação do processo. 

Item 59 
José foi indiciado em inquérito policial por crime de contrabando e, 
devidamente intimado, compareceu perante a autoridade policial para 
interrogatório. Ao ser indagado a respeito de seus dados qualificativos para 
o preenchimento da primeira parte do interrogatório, José arguiu o direito 
ao silêncio, nada respondendo. Nessa situação hipotética, cabe à autoridade 
policial alertar José de que a sua recusa em prestar as informações 
solicitadas acarreta responsabilidade penal, porque a lei é taxativa quanto 
à obrigatoriedade da qualificação do acusado. 

Comentários 
A assertiva está certa. O interrogatório envolve duas partes; na primeira a 
autoridade policial ou judicial vai buscar informações relativas à pessoa do réu 
(art. 187, § 1º, CPP) e, na segunda, se questiona o interrogando sobre o fato 
em si (art. 187, § 2º, CPP). O direito ao silêncio não engloba as questões relativas 
à sua qualificação. A negativa de fornecimento dos dados qualificatórios constitui 
contravenção penal, prevista no artigo 68 da Lei das Contravenções Penais, no 
seguinte sentido: “recusar à autoridade, quando por esta, justificadamente 
solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, 
estado, profissão, domicílio e residência”. Além disso, o fornecimento de nome 
errado acarretaria a tipificação na conduta de falsa identidade (art. 307, CP). 
Existem algumas correntes que defendem que o acusado poderia se utilizar do 
direito ao silêncio inclusive quando das informações de qualificação, desde que 
não fornecesse dados falsos. Na visão desses doutrinadores, essa omissão 
poderia beneficiar eventual defesa. Pense-se, por exemplo, em um acusado com 
condições econômicas favoráveis e que, mesmo assim, está sendo acusado de 
um latrocínio, por exemplo, essa sua ‘condição de vida’ poderia ser 
usada/interpretada em seu desfavor quando de eventual sentença condenatória. 
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Item 60 
Uma quadrilha, em determinado lapso temporal, realizou, em larga escala, 
diversos roubos de cargas e valores transportados por empresas privadas 
em inúmeras operações interestaduais, o que ensejou a atuação da Polícia 
Federal na coordenação das investigações e a instauração do competente 
inquérito policial. 

Nessa situação hipotética, findo o procedimento policial, os autos deverão 
ser remetidos à justiça estadual, pois a atuação da Polícia Federal não 
transfere à justiça federal a competência para processar e julgar o crime. 

Comentários 
A assertiva está certa. Atribuição não se confunde com competência. A 
atribuição da Polícia Federal nesse caso se estabeleceu em face de o crime 
praticado ter repercussão interestadual. A CF, no art. 144, § 1º, I, traz disposição 
nesse sentido, “apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em 
detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades 
autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha 
repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo 
se dispuser em lei”.  O artigo 109 da CF, por sua vez, determina a competência 
da Justiça Federal apenas para o julgamento de infrações penais praticadas em 
detrimento de bens, serviços ou interesses da União, o que não é o caso na 
situação exposta. Neste caso, a competência para julgar o crime de roubo é da 
Justiça Estadual. 

A respeito dos processos em espécie, dos princípios que orientam o 
processo penal e da sentença criminal, julgue os próximos itens. 

Item 61 
Nos casos de crimes afiançáveis de responsabilidade do funcionário público, 
a legislação processual antecipa o contraditório antes de inaugurada a ação 
penal, com a apresentação da defesa preliminar. 

Comentários 
A assertiva está certa. O artigo 514 do CPP efetivamente prevê que, nos crimes 
afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará 
autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder, por escrito, dentro 
do prazo de 15 dias. Apenas após essa resposta é que o juiz analisará se recebe 
ou rejeita a denúncia (arts. 516 e 517, CPP). Então, pode-se afirmar que, neste 
caso, o contraditório é realmente antecipado. 

Item 62 
Suponha que a instrução criminal de um processo tenha sido presidida pelo 
juiz titular de determinada vara e que, na fase decisória, a sentença 
condenatória tenha sido proferida por juiz substituto, diverso do que tenha 
colhido as provas e acompanhado a instrução processual. Suponha, ainda, 
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que a defesa, no prazo legal, tenha apelado da decisão sob a argumentação 
de nulidade absoluta da sentença condenatória em face de ter sido proferida 
por juiz que não presidira à instrução. Nessa situação hipotética, não assiste 
razão à defesa, visto que não vigora, no processo penal, o princípio da 
identidade física do juiz. 

Comentários 
A assertiva está errada. O § 2º do artigo 399 do CPP prevê que o juiz que 
presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Assim, a questão está errada ao 
afirmar que ‘não’ vigora o princípio da identidade física do juiz no processo penal. 
Entretanto, é cediço que esse princípio não é absoluto, porquanto em caso de o 
juiz que instruiu o feito se encontrar de licença, ter sido promovido/removido, 
ou exista outro motivo que o impeça de sentenciar, nada impede que o feito 
passe ao substituto para sentença. Entendimento firmado pelo STJ aplicando, 
por analogia (art. 3º, CPP), o artigo 132 do CPC/1973, no julgamento do HC 
133.407. 

Item 63 
Considere a seguinte situação hipotética. João, penalmente capaz, no 
decorrer de uma discussão de trânsito, agrediu Manuel, tendo a agressão 
causado ferimentos 

de natureza leve na vítima. Apresentadas as partes à autoridade policial, 
Manuel representou criminalmente contra o autor do fato, tendo sido 
lavrado o competente termo circunstanciado. Na fase judicial, o MP propôs 
ao autor a transação penal com a aplicação imediata de pena de multa, o 
que foi aceito por 

João, com a consequente homologação do acordo pelo juiz da causa. 
Transitada em julgado a decisão homologatória, João deixou de efetuar o 
pagamento da multa. Nessa situação hipotética, ao MP cabem o 
oferecimento da denúncia em detrimento de João e a instauração da 
competente ação penal. 

Comentários 
A assertiva está certa. A questão foi anulada, entretanto, trata-se de situação 
cujo entendimento encontra-se sumulado, no sentido de que a homologação da 
transação penal prevista no artigo 76 da Leo 9.099/1995 não faz coisa julgada 
material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, 
possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal 
mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial (Súmula 
Vinculante nº 35, STF). 

Julgue os itens seguintes com base na Lei n.º 11.343/2006. 

Item 64 
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A autoridade de polícia judiciária deve comunicar ao juiz competente a 
prisão em flagrante no prazo improrrogável de cinco dias, remetendo-lhe 
cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao MP em até vinte e quatro 
horas. 

Comentários 
Gabarito: INCORRETO. Ocorrendo prisão em flagrante, o Delegado de Polícia 
fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do 
auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte 
e quatro) horas (art. 50, caput, da Lei 11343/06).   

Item 65 
Conforme entendimento pacificado do STJ, a eventual ilegalidade da prisão 
cautelar por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser 
analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo permitida ao juízo, em 
hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei 
processual penal 

Comentários 
Gabarito: CORRETO. Segundo o atual entendimento dos Tribunais Superiores, o 
temário excesso de prazo para a formação de culpa leva em conta o princípio da 
razoabilidade, sendo permitida ao juízo, em casos excepcionais (ex: 
complexidade do caso), a superação dos prazos legais.   

Item 66 
O crime de tráfico de drogas é inafiançável e o acusado desse crime, 
insuscetível de sursis, graça, indulto ou anistia, não podendo as penas a que 
eventualmente seja condenado ser convertidas em penas restritivas de 
direitos 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO. Em que pese a redação do art. 44, caput, da Lei 
11343/06, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 97256 
declarou a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas 
restritivas de direitos, descrita no art. 33, §4º da Lei nº 11343/06. Em seguida, 
o Senado Federal editou a resolução de nº 5/2012 para suspender a execução 
da expressão citada acima.  

Item 67 
É legal a manutenção da custódia cautelar sob o único fundamento da 
vedação da liberdade provisória a acusados de delito de tráfico de drogas, 
consoante a jurisprudência STF. 

Comentários 
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Gabarito: INCORRETA. A prisão preventiva deve estar fundamentada nos 
requisitos acauteladores dos arts. 312 e 313 do CPP. 

No que se refere aos crimes de lavagem de dinheiro, julgue os itens 
subsecutivos com base no direito processual penal. 

Item 68 
Compete à justiça federal processar e julgar os acusados da prática de 
crimes de lavagem de dinheiro, uma vez que a repressão a esses crimes é 
imposta por tratado internacional. 

Comentários 
Gabarito: INCORRETO. A competência criminal, em regra, é da Justiça Estadual, 
salvo quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-
financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas; ou quando a infração penal 
antecedente for de competência da Justiça Federal. 

Item 69 
A simples existência de indícios da prática de um dos crimes que antecedem 
o delito de lavagem de dinheiro, conforme previsão legal, autoriza a 
instauração de inquérito policial para apurar a ocorrência do referido delito, 
não sendo necessária a prévia punição dos acusados do ilícito antecedente 

Comentários 
Gabarito: CORRETO. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há 
nenhum impedimento para o prosseguimento da apuração do crime de lavagem 
de dinheiro a extinção da punibilidade dos delitos antecedentes.  

Item 70 
Conforme a jurisprudência do STJ, não impede o prosseguimento da 
apuração de cometimento do crime de lavagem de dinheiro a extinção da 
punibilidade dos delitos antecedentes. 

Comentários 
Gabarito: CORRETO. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de não existir 
qualquer óbice no prosseguimento da apuração de cometimento do crime de 
lavagem de dinheiro a extinção da punibilidade dos delitos antecedentes. 
Precedente do STJ: REsp 1170545/RJ.  

Item 71 
No que se refere à legitimidade para o polo passivo da ação penal por 
lavagem de capitais, é dispensável a participação do acusado do crime de 
lavagem de dinheiro nos delitos a ele antecedentes, sendo suficiente que 
ele tenha conhecimento da ilicitude dos valores, dos bens ou de direitos cuja 
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origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade tenha sido 
ocultada ou dissimulada 

Comentários 
Gabarito: CORRETO. Para ser réu por lavagem de capitais não é necessário que 
o agente tenha participado da empreitada criminosa antecedente, bastando que 
tenha ciência da ilicitude dos valores, dos bens ou direitos cuja origem, 
localização disposição, movimentação ou propriedade tenha sido ocultada ou 
dissimulada. Aplica-se também a teoria da cegueira deliberada (teoria do 
avestruz), que tem como escopo tornar típica a conduta do agente que tem 
consciência sobre a possível origem ilícita dos bens ocultados por ele ou pela 
organização criminosa a qual integra, mas, mesmo assim, deliberadamente, cria 
mecanismos que o impedem de aperfeiçoar sua representação acerca dos fatos. 

Fábio, delegado, tendo recebido denúncia anônima na qual seus 
subordinados eram acusados de participar de esquema criminoso 
relacionado ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, instaurou, de 
imediato, inquérito policial e requereu a interceptação das 
comunicações telefônicas dos envolvidos, que, devidamente autorizada 
pela justiça estadual, foi executada pela polícia militar. No decorrer das 
investigações, conduzidas a partir da interceptação das comunicações 
telefônicas, verificou-se que os indiciados contavam com a ajuda de 
integrantes das Forças Armadas para praticar os delitos, utilizando 
aviões da Aeronáutica para o envio da substância entorpecente para o 
exterior. O inquérito passou a tramitar na justiça federal, que prorrogou, 
por diversas vezes, o período de interceptação. Com a denúncia na 
justiça federal, as informações colhidas na interceptação foram 
reproduzidas em CD-ROM, tendo sido apenas as conversas diretamente 
relacionadas aos fatos investigados transcritas nos autos. Acerca dessa 
situação hipotética e do procedimento relativo às interceptações 
telefônicas, julgue os itens de 72 a 76. 

Item 72 
Ao instaurar imediatamente inquérito policial e requerer as interceptações 
telefônicas para averiguar as acusações contra seus comandados, o 
delegado em questão agiu corretamente, em obediência ao princípio da 
moralidade administrativa. 

Comentários 
A assertiva está errada, na medida em que a ‘delação’ anônima não pode 
justificar, sozinha, a instauração do inquérito policial, devendo vir amparada de 
mais elementos colhidos quando da verificação da veracidade ou não das 
informações dadas sigilosamente. A própria Constituição Federal garante a livre 
manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato (art. 5º, IV). Portanto, 
ao receber a notícia da prática de determinado delito, a autoridade policial deve 
promover diligências de averiguação. Após, verificada a plausibilidade da delação 
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anônima, com a obtenção de indícios que a amparem, aí sim deve instaurar o 
respectivo procedimento. 

Item 73 
Apesar de a lei prever o prazo máximo de quinze dias para a interceptação 
telefônica, renovável por mais quinze, não há qualquer restrição ao número 
de prorrogações, desde que haja decisão fundamentando a dilatação do 
período 

Comentários 
Gabarito: CORRETO. Segundo o art. 5º da Lei 9296/96, admite-se prorrogações 
de pedido de interceptação telefônica, desde que exista decisão judicial 
fundamentada.  

Item 74 
Segundo o entendimento do STF, é permitido, em caráter excepcional, à 
polícia militar, mediante autorização judicial e sob supervisão do MP, 
executar interceptações telefônicas, sobretudo quando houver suspeita de 
envolvimento de autoridades policiais civis nos delitos investigados, não 
sendo a execução dessa medida exclusiva da autoridade policial, visto que 
são autorizados, por lei, o emprego de serviços e a atuação de técnicos das 
concessionárias de serviços públicos de telefonia nas interceptações. 

Comentários 
Gabarito: CORRETO. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, à 
polícia militar, mediante autorização judicial e sob supervisão ministerial, 
executar interceptações telefônicas, notadamente quando envolver policiais de 
determinada delegacia de polícia. Precedente do STF: HC 96986, rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 15/05/2012).  

Item 75 

Autorizadas por juízo absolutamente incompetente, as interceptações 
telefônicas conduzidas pela autoridade policial são ilegais, por violação ao 
princípio constitucional do devido processo legal. 

Comentários 
Gabarito: INCORRETO. Não são ilegais as interceptações telefônicas autorizadas 
por juiz posteriormente declarado incompetente para o caso, adotando-se na 
espécie a teoria do juízo aparente. Esse é o entendimento do STJ. Vejamos: 

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME 
DE HOMICÍDIO TENTADO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ILICITUDE. TEORIA 
DO JUÍZO APARENTE. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO COMPETENTE. MÁCULA NÃO 
VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 
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1. Não é ilegal o deferimento de autorização para interceptação telefônica por 
Juízo diverso daquele que veio a ser, posteriormente, tido como Juízo 
competente para o processo e julgamento da ação penal, quando concedida 
ainda no curso das investigações criminais, e, quando existentes dúvidas quanto 
à infração penal perpetrada pelos investigados, incidindo, pois, a teoria do juízo 
aparente. 

2. A declinação de competência não possui o condão de invalidar a interceptação 
telefônica anteriormente determinada por Juízo que até então era competente 
para o processamento do feito. 

3. Recurso Ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 
45.567/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016) 

Item 76 
Na situação considerada, ainda que o CD-ROM com o conteúdo das 
conversas telefônicas tenha sido juntado aos autos da ação penal, houve 
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, 
dada a ausência de transcrição integral do conteúdo interceptado.  

Comentários 
Justificativa da banca - "A redação do item está de acordo com o informativo STF 
nº 694 de fevereiro de 2013 em que a ausência de degravação integral da 
interceptação telefônica gera a nulidade desta, ofendendo o contraditório e a 
ampla defesa. Dessa forma, optar-se-ia pela alteração do gabarito. Porém, 
conforme previsto em edital, no tópico 18.6.1, existe a possibilidade apenas de 
anulação dos itens. Diante disso, opta-se pela anulação".  

Julgue os itens a seguir, relacionados aos modelos teóricos da 
criminologia. 

Item 77 
O surgimento das teorias sociológicas em criminologia marca o fim da 
pesquisa etiológica, própria da escola ou do modelo positivista. 

Comentários 
Há um equívoco no enunciado da questão. O surgimento das teorias sociológicas 
não marca o fim das pesquisas etiológicas. Somente com o surgimento da 
criminologia crítica ou neo-criminologia, que se tem  um declínio do estudo 
etiológico do crime, este passa a ser compreendido como criação da própria 
organização social e não mais como um ente preexistente, fato que foi defendido 
até então pela Escola Positivista.   

Portanto, a alternativa está incorreta. 

Item 78 
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De acordo com o interacionismo simbólico, ou simplesmente interacionismo, 
cuja perspectiva é macrossociológica, deve-se indagar como se define o 
criminoso, e não quem é o criminoso.  

Comentários  
Pelo entendimento da banca, a afirmativa está errada apenas no tocante à 
perspectiva do interacionismo como macrossociológica, quando, ao contrário, 
trata-se do enfoque conhecido como microssociológico, com menor nível de 
abstração.  As teorias da anomia, ou estruturais-funcionalistas e as chamadas 
estruturalistas, estas sim, são macrossociológicas, com maior nível de abstração 
e déficit empírico. 

Portanto, a alternativa está incorreta. 

Item 79 
O  positivismo  criminológico  caracteriza-se,  entre  outros aspectos,  pela  
negação  do  livre  arbítrio,  pela  crença  no determinismo e pela adoção do 
método empírico-indutivo, ou indutivo-experimental,  também  apresentado  
como indutivo-quantitativo, embasado na observação dos fatos e dos dados,  
independentemente  do  conteúdo  antropológico, psicológico  ou  
sociológico,  como  também  a  neutralidade axiológica da ciência. 

Comentários  
Uma das principais características do positivismo criminológico é a negação do 
livre arbítrio, o criminoso não tem escolha, basta adentrarmos os estudos de 
Lombroso e a teoria do criminoso nato. O positivismo criminológico pauta-se no 
determinismo biológico, não se baseando na influência de fatores exógenos para 
a ocorrência do crime. Uma das principais contribuição desse período, sem 
dúvida, foi a utilização do método empírico-indutivo. 

Portanto, a alternativa está correta. 

Item 80 
As ideias sociológicas que fundamentam as  construções teóricas  de  Merton  
e  Parsons  obedecem  ao  modelo  da denominada sociologia do conflito. 

Comentários 
As ideias sociológicas que fundamentam as construções teóricas de Merton e 
Parsons, estão ligadas a teoria do consenso e não ao modelo da denominada 
sociologia do conflito. Tais autores estão ligados a Teoria da Anomia, que 
pertence a família das teorias funcionalistas.  

Portanto, a alternativa está errada. 

Item 81 
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A teoria funcionalista da anomia  e  da  criminalidade, introduzida por Emile 
Durkheim no século XIX, contrapunha à ideia da propensão ao crime como 
patologia a noção da normalidade do desvio como fenômeno social, podendo 
ser situada no contexto da guinada sociológica da criminologia, em que se 
origina uma concepção alternativa às teorias de orientação biológica e 
caracterológica do delinquente. 

Comentários 
A teoria da anomia, que se insere dentro da família das teorias intituladas como 
funcionalistas, em sua interpretação do crime, não segue o modelo médico e 
patológico do qual os primeiros estudiosos da criminologia fizeram, em ênfase a 
Escola Positivista na imagem de Lombroso. Defende tal teoria que, as causas e 
os desvios não devem ser pesquisados em fatores bioantropológicos e naturais, 
nem em uma situação patológica da estrutura social. O desvio na teoria 
funcionalista da anomia é um fenômeno normal de toda estrutura social e pode 
ser vislumbrado até mesmo como um fator necessário e útil, dentro de seus 
limites funcionais. 

Portanto, a alternativa está correta. 
No que se refere à prevenção da infração penal, julgue os próximos 
itens. 

Item 82 
Ações como controle dos meios de comunicação e ordenação urbana,  
orientadas  a  determinados  grupos  ou  sub grupos sociais,  estão  inseridas  
no  âmbito  da  chamada  prevenção secundária do delito. 

Comentários 
As ações ou programas da prevenção secundária operam a curto e médio prazos. 
Tais ações se destinam aos grupos e subgrupos da sociedade que ostentam maior 
risco de padecer ou protagonizar o problema criminal. A prevenção secundária 
se manifesta através de programas de prevenção policial, de controle dos meios 
de comunicação, de ordenação urbana e utilização do desenho arquitetônico 
como instrumento de auto-proteção, desenvolvidos em bairros de classes menos 
favorecidas. Atuando quando e onde se manifesta ou se exterioriza o conflito 
criminal. 
Portanto, a alternativa está correta. 

Item 83 
As modalidades preventivas nas quais se inserem os programas de  
policiamento  orientado  à  solução  de  problemas  e  de policiamento 
comunitário, assim como outros programas de aproximação entre polícia e 
comunidade, podem ser incluídas na categoria de prevenção primária. 

Comentários 
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A prevenção primária consiste em programas de médio e longo prazo, atuando 
na base do problema criminógeno. Procura resolver as situações carenciais 
criminógenas. Se destinando a todas pessoas, e fornecendo educação, emprego, 
saúde e moradia. A prevenção descrita no enunciado está voltada mais para a 
prevenção secundária. 

Portanto, a alternativa está errada. 

Item 84 
Na  terminologia  criminológica,  criminalização  primária equivale à 
chamada prevenção primária. 

Comentários 
Criminalização primária e prevenção primária são termos distintos que não se 
confundem na terminologia criminológica. A criminalização primária, é realizada 
pelos legisladores, é o ato e o efeito de sancionar uma lei. O legislador cria um 
rol de crimes, estabelecendo as determinadas condutas criminosas. Já a 
prevenção primária, não tem por finalidade a punição ou a criação de novos tipos 
penais, esta almeja a prevenção do crime por meio de programas que operam a 
longo e médio prazo. A prevenção primária opera na base do problema 
criminógeno.  Procura resolver as situações carenciais criminógenas. Atua na 
área da educação, emprego, saúde e moradia.  Dota os cidadãos de capacidade 
social para superar de forma produtiva eventuais conflitos.  

Portanto a alternativa está errada. 

Item 85 
A prevenção terciária, considerada intervenção tardia e parcial, destina-se 
exclusivamente à população carcerária, objetivando evitar a reincidência, 
mas não atua nas condições gerais que favorecem a ocorrência de episódios 
violentos. 

Comentários  

Questão anulada. 

Com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, julgue o 
item a seguir. 

Item 86 
A revogação de uma norma pela superveniência de outra que disponha 
sobre a mesma matéria poderá atingir as situações já consumadas sob a 
égide da lei antiga, afetando os efeitos pretéritos produzidos ou incidindo 
sobre os efeitos presentes ou futuros de situações passadas ocorridas na 
vigência da norma revogada. 

Comentários 
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A questão deveria ser considerada incorreta, mas o CESPE a manteve correta 
com a seguinte argumentação: “O gabarito está de acordo com abalizada 
doutrina: “A permanência da norma indica que a lei, uma vez promulgada e 
publicada, obrigará indefinidamente até que venha a ser revogada por outra lei. 
A revogação de uma norma pela superveniência de outra, regendo a mesma 
matéria, causa tríplice repercussão na antiga lei, pois poderá atingir as situações 
já consumadas sob sua égide, afetar os efeitos pretéritos produzidos ou incidir 
sobre os efeitos presentes ou futuros de situações passadas ocorridas na vigência 
da norma revogada.” Apesar das argumentações trazidas nas razões recursais, 
a assertiva faz menção a situações e, não, a ato jurídico e também traz a 
expressão "poderá"”. 

O item está correto, segundo o gabarito oficial. 

A respeito da pessoa natural e da propriedade, julgue os itens que se 
seguem. 

Item 87 
Como causa de perda de propriedade de bem móvel, o abandono pode ser 
presumido, desde que presente a intenção do proprietário; como causa de 
perda de propriedade de imóvel, será o abandono absolutamente presumido 
ante o inadimplemento de ônus fiscais, depois de cessados os atos de posse. 

Comentários 
O item está correto, segundo o art. 1.276, §2º: “Presumir-se-á de modo 
absoluto a intenção a que se refere este artigo, quando, cessados os atos de 
posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais”. 

Item 88 
Se o beneficiário de ato jurídico praticado por incapaz provar ter agido de 
boa-fé, o ato será anulado somente em caso de o incapaz ser interditado 
por ocasião de sua prática. 

Comentários 
O item está incorreto, na esteira do STJ: “Os atos praticados pelo interditado 
anteriores à interdição podem ser anulados, desde que provada a existência de 
anomalia psíquica - causa da incapacidade - já no momento em que se praticou 
o ato que se quer anular (REsp 255271/GO, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 
QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2000, DJ 05/03/2001, p. 171)”. 

Detalhando, o ato praticado pelo absolutamente incapaz é nulo e o ato praticado 
pelo relativamente incapaz é anulável, sendo que este será invalidado sempre 
quando ocorrido depois da interdição e, dependendo do caso concreto, mesmo 
antes da interdição, como estabeleceu o STJ. Atenção para não mais pensar na 
pessoa com deficiência, que agora é plenamente capaz! 
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No que concerne ao empresário e às sociedades empresárias, julgue o 
próximo item.  

Item 89 
Ao empresário individual não é permitida a realização da atividade-fim 
intuitu personae, uma vez que ele é o organizador da atividade empresarial. 
Por isso, ele deve contratar pessoas para desempenhar esse tipo de 
atividade.  

Comentários  
Anulada. O CESPE anulou a questão, com a seguinte justificativa “O item está 
correto de acordo com o CC e abalizada doutrina. Porém, há discordância 
doutrinária sobre o assunto. Diante disso, opta-se pela anulação.”. A expressão 
intuitu personae na assertiva quer dizer pessoalmente. Nessa linha, nada impede 
que o empresário individual exerça pessoalmente a atividade-fim e mesmo assim 
ainda seja considerado empresário. Ex.: um pediatria decide abrir um clínica 
médica, então contrata como empregados um cardiologista, um nefrologista e 
um neurologista, além disso, contrata um Serviço de Atendimento ao Cliente, 
serviço de vallet, fisioterapeutas, acupunturistas, massagistas e instala um 
laboratório de coleta e exames. Nessa situação, o simples fato de permanecer 
realizando suas consultas médicas (atividade-fim) não retira sua qualidade de 
empresário individual, já que organizou os fatores de produção (mão de obra, 
insumo, capital e tecnologia). Ou seja, o exercício pessoal da atividade fim, por 
si só, não descaracteriza a condição de empresário. 

Com relação aos títulos de crédito, julgue o item abaixo.  

Item 90 
O devedor que, como forma de pagamento de um negócio celebrado, 
transfere ao credor, por simples tradição, títulos de crédito emitidos por 
terceiros, sem endossá-los, não possui responsabilidade solidária pelo 
pagamento da cártula.  

Comentários  
Correta. A assertiva refere-se aos títulos ao portado, como, por exemplo, um 
cheque até o valor de R$100,00 (cem reais). Nesse caso, não há identificação na 
cártula de quem seja o beneficiário, de modo que pode circular por simples 
tradição. Logo, se Augusto recebe de Fábio um cheque de R$90,00 (noventa 
reais) pode repassá-lo a Cristiano, sem endossá-lo. E, nessa situação, não será 
solidariamente responsável pelo pagamento da cártula. 

Doutrina: “Por fim, temos os títulos ao portador, nos quais o nome do 
beneficiário não consta do título, de modo que poderá exercer o direito aquele 
que apresentar o título, isto é, ‘será sujeito ativo dos direitos do título ao portador 
aquele que, legitimamente, é proprietário do documento’. Como é a propriedade 
do documento que assegura o exercício dos direitos, a transferência desses 
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direitos seguirá o mesmo regime geral da transferência da propriedade dos bens 
móveis, ou seja, os títulos ao portador são aqueles que circulam por simples 
tradição (CC – art. 904), basta a entrega do documento para que o título circule. 
A criação de títulos ao portador depende de autorização legal específica (CC – 
art. 907), não se admitindo a criação de títulos atípicos ao portador. Letras de 
câmbio, notas promissórias, duplicatas e cédulas de crédito não podem ser ao 
portador. Já os cheques podem ser ao portador, mas apenas aqueles até o valor 
de R$100,00 (Lei n o 9.069/95 – art. 69).” (Fábio Ulhoa Coelho) 

No que se refere ao habeas data e ao habeas corpus, julgue os itens 
seguintes. 

Item 91 

Q.1 CESPE/Delegado da Polícia Federal/2013 

De acordo com o STJ, o habeas data é instrumento idôneo para a obtenção 
de acesso aos critérios utilizados em correção de prova discursiva aplicada 
em concursos públicos. 

Comentários 

A alternativa está incorreta.  

O gabarito do Cespe se baseou no seguinte julgado do Superior Tribunal de 
Justiça: 

HABEAS DATA. CONCURSO PÚBLICO. ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE 
OS CRITÉRIOS UTILIZADOS NA CORREÇAO DE PROVA DISCURSIVA. 
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 

1. A Lei n. 9.507/97 é suficientemente clara ao expor, no art. 7º, as 
hipóteses em que se justifica o manuseio do habeas data, não estando 
ali prevista, nem sequer implicitamente, a possibilidade de 
utilização da via com o propósito de revolver os critérios 
utilizados por instituição de ensino na correção de prova 
discursiva realizada com vista ao preenchimento de cargos na 
Administração Pública. 2. Agravo regimental não-provido. (AgRg no 
HD .127/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 14/06/2006, DJ 14/08/2006, p. 250) 

No caso, uma candidata a fiscal agropecuária federal tentou usar o habeas data 
para ter acesso aos critérios de correção da prova discursiva da banca 
examinadora. Segundo alegava, a nota era informação pessoal, e a banca se 
recusava a fundamentar a rejeição a seus recursos. 

A argumentação do Ministro João Otávio de Noronha, seguido por seus pares, foi 
a seguinte: 

O habeas data, remédio constitucional previsto no art. 5º, LXXII, da 
Carta Magna, tem por fim assegurar ao indivíduo o conhecimento de 
informações relativas à sua pessoa, registradas em banco de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público, para eventual 
retificação. 
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A Lei n. 9.507/97, ao regular o instituto, é suficientemente clara ao 
expor, no art. 7º, as hipóteses em que se justifica o manuseio da medida, 
não estando ali prevista, nem sequer implicitamente, a possibilidade de 
ser utilizada com o propósito ora almejado pela impetrante, que não 
busca a obtenção de acesso a informações sobre sua pessoa, mas, sim, 
revolver os critérios utilizados pela Fundação Universitária José Bonifácio 
na correção de prova discursiva realizada com vistas ao preenchimento 
de cargos de fiscal federal agropecuário 

É, portanto, manifesta a inidoneidade da via eleita pela impetrante, visto 
contemplar hipótese absolutamente diversa da que orientou o princípio 
estampado no art. 5º, inciso LXXII, da Constituição da República. 

Por fim, não vejo como acolher o pleito alternativo formulado pela 
agravante, tendo em vista a manifesta disparidade entre os 
fundamentos que nortearam o pedido e a causa de pedir da presente 
ação e o eventual direito líquido e certo da parte passível de ser protegido 
na via do mandado de segurança. 

Agora que sabemos de onde veio a questão, vamos explorar o instituto. 

Trata-se de uma ação constitucional, prevista no art. 5º, LXXII, CRFB e 
regulamentada pela Lei nº. 9.507/97, que pretende servir de instrumento para 
efetivar os seguintes direitos: 

Art. 5º, LXXII - conceder-se-á habeas data: 

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à 
PESSOA do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados 
de entidades governamentais ou de caráter público; 

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo; 

Art. 7° Conceder-se-á habeas data: 

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à 
PESSOA do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público; 

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo; 

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação 
ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob 
pendência judicial ou amigável. 

Percebam que o habeas data tem por objeto a proteção do “direito líquido e 
certo” de: 

i- acesso aos registros pessoais (art. 5º, LXXII, “a”, da CR/88 e art. 7º, I, 
da Lei n. 9.507/97); 

ii- retificação dos registros pessoais (art. 5º, LXXII, “b”, da CR/88 e art. 
7º, II, da Lei n. 9.507/97); 
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iii- complementação dos registros pessoais (art. 7º, III, da Lei n. 
9.507/97). 

Obs: Observa-se que a Lei nº. 9.507/97 prevê uma terceira hipótese de 
cabimento (inciso III), além da previsão constitucional. A doutrina 
constitucionalista não vê qualquer problema, até porque a possibilidade de 
complementação de registros pessoais estaria implícita no art. 5º, LXXII, “b”, 
CRFB, quando diz retificação de dados. 

Dessas hipóteses arroladas, é importante salientar que, no que tange à 
legitimidade ativa, só se pode pleitear informações relativas ao próprio 
impetrante (pessoa física ou jurídica), nunca de terceiros.  

No que tange à legitimidade passiva, é do sujeito de direito a que pertencem os 
registros ou banco de dados, podendo ser:  

a) Entidades governamentais: abrange órgãos da Administração Pública direta e 
indireta;  

b) Entidades de caráter público: instituições, entidades e pessoas jurídicas 
privadas que prestem serviços para o público ou de interesse público.  

Para que seja cabível o habeas data, é imprescindível a comprovação de que 
houve formulação de pedido ao órgão e este acesso/retificação/complementação 
foi negado, ou está demorando muito a ser praticado. 

É o que diz a súmula 02 do STJ e art. 8º, Lei nº. 9.507/97: 
Não cabe o habeas data se não houve recusa de informações por parte 
da autoridade administrativa. 

Art. 8° A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 
a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os 
documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na 
segunda. 

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova: 

I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez 
dias sem decisão; 

II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze 
dias, sem decisão; ou 

III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2° do art. 4° 
ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão. 

Em nossos cursos, vemos que há diversas leis em nosso ordenamento que ainda 
exigem a provocação da via administrativa antes da provocação do Poder 
Judiciário, a exemplo do art. 8º, parágrafo único, Lei nº. 9.507/97 (Habeas 
Data); art. 5º, I, Lei nº. 12.016/2009 (Mandado de Segurança); art. 7º, § 1º, 
Lei Federal n. 11.417/2006 (uso da reclamação por descumprimento de súmula 
vinculante).  

Pergunta de prova: Essas restrições criadas por lei são constitucionais? 
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Sim. Isso porque, consoante doutrina majoritária, não são sequer restrições à 
inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CRFB). 

Nos dois primeiros casos (Lei do HD e MS), o que se verifica é ausência do 
interesse de agir, uma das condições da ação, para provocar o Judiciário.  

Mais especificamente quanto à Lei nº. 9.507/97, salienta-se que o art. 5º, XXXV, 
da CF/88 estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito”. Ora, se não houve pedido administrativo anterior e 
negativa do acesso ou retificação da informação no prazo legal, não está 
caracterizada nenhuma lesão ou ameaça a direito. 

Além disso, dois outros julgados acerca do habeas data podem ser cobrados em 
seu certame. Vejamos um do STJ e um do STF que, em suma, são também aulas 
sobre essa ação constitucional. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. PRETENSÃO DE 
ACESSO AO REGISTRO DE PROCEDIMENTO FISCAL – RPF. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTO INTERNO DE USO 
PRIVATIVO DA RECEITA FEDERAL, QUE CONTÉM O REGISTRO DAS 
ATIVIDADES DOS AUDITORES FISCAIS. 

1. Recurso especial no qual se discute se o Habeas Data é o meio 
adequado à obtenção do Registro de Procedimento Fiscal – RPF, que foi 
recusado ao impetrante. 

2. Conquanto seja possível, nos termos da superveniente Lei n. 
12.527/2011, o acesso às informações constantes do Registro de 
Procedimento Fiscal – RPF, o Habeas Data não é a via adequada para 
que o impetrante tenha acesso às informações que dele constam. 

3. É que o Registro de Procedimento Fiscal – RPF, por definição, é 
documento de uso privativo da Receita Federal, não tem caráter público 
nem pode ser transmitido a terceiros; e, de outro lado, não contém 
somente informações relativas à pessoa do impetrante, mas, 
principalmente, informações sobre as atividades desenvolvidas 
pelos auditores fiscais no desempenho de suas funções. Nessa 
linha, o acesso a esse documento pode, em tese, obstar o regular 
desempenho do poder de polícia da Receita Federal. (STJ, REsp n. 
1.411.585/PE, Rel. Min. Humberto Martins, d.j. 15/08/2014). 

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. HABEAS DATA. 
ARTIGO 5º, LXXII, CRFB/88. LEI Nº 9.507/97. ACESSO ÀS 
INFORMAÇÕES CONSTANTES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 
CONTROLE DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS. SISTEMA DE CONTA 
CORRENTE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-SINCOR. 
DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE. RECURSO A QUE SE DÁ 
PROVIMENTO.  

1. O habeas data, posto instrumento de tutela de direitos fundamentais, 
encerra amplo espectro, rejeitando-se visão reducionista da garantia 
constitucional inaugurada pela carta pós-positivista de 1988.  

2. A tese fixada na presente repercussão geral é a seguinte: “O 
Habeas Data é garantia constitucional adequada para a obtenção dos 
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dados concernentes ao pagamento de tributos do próprio contribuinte 
constantes dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos 
órgãos da administração fazendária dos entes estatais.”  

3. O Sistema de Conta Corrente da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, conhecido também como SINCOR, registra os dados de apoio à 
arrecadação federal ao armazenar os débitos e créditos tributários 
existentes acerca dos contribuintes.  

4. O caráter público de todo registro ou banco de dados contendo 
informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou 
que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou 
depositária das informações é inequívoco (art. 1º, Lei nº 9.507/97).  

5. O registro de dados deve ser entendido em seu sentido mais 
amplo, abrangendo tudo que diga respeito ao interessado, seja de modo 
direto ou indireto, causando-lhe dano ao seu direito de privacidade.(...) 
in José Joaquim Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo 
Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck. Comentários à Constituição. Editora 
Saraiva, 1ª Edição, 2013, p.487.  

6. A legitimatio ad causam para interpretação de Habeas Data estende-
se às pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras, porquanto 
garantia constitucional aos direitos individuais ou coletivas.  

7. Aos contribuintes foi assegurado constitucionalmente o direito de 
conhecer as informações que lhes digam respeito em bancos de dados 
públicos ou de caráter público, em razão da necessidade de preservar o 
status de seu nome, planejamento empresarial, estratégia de 
investimento e, em especial, a recuperação de tributos pagos 
indevidamente, verbis: Art. 5º. …LXXII. Conceder-se-á habeas data para 
assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público, considerado como um writ, uma 
garantia, um remédio constitucional à disposição dos cidadãos para que 
possam implementar direitos subjetivos que estão sendo obstaculados.  

8. As informações fiscais conexas ao próprio contribuinte, se forem 
sigilosas, não importa em que grau, devem ser protegidas da sociedade 
em geral, segundo os termos da lei ou da constituição, mas não de 
quem a elas se referem, por força da consagração do direito à 
informação do art. 5º, inciso XXXIII, da Carta Magna, que traz 
como única ressalva o sigilo imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado, o que não se aplica no caso sub examine, 
verbis: Art. 5º.…XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.  

9. In casu, o recorrente requereu à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil os extratos atinentes às anotações constantes do Sistema de 
ContaCorrente de Pessoa Jurídica-SINCOR, o Sistema Conta-Corrente de 
Pessoa Jurídica-CONTACORPJ, como de quaisquer dos sistemas 
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informatizados de apoio à arrecadação federal, no que tange aos 
pagamentos de tributos federais, informações que não estão 
acobertadas pelo sigilo legal ou constitucional, posto que requerida pelo 
próprio contribuinte, sobre dados próprios.  

10. Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário. (RE 673707, 
em sede de repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, d.j 17/06/2015). 

Item 92 
O habeas corpus constitui a via adequada para o devedor de pensão 
alimentícia pedir o afastamento de sua prisão, alegando incapacidade de 
arcar com o pagamento dos valores executados. 

Comentários 

A alternativa está incorreta.  

Para compreender a questão, precisamos dividi-la em duas partes. 

A primeira parte “o habeas corpus constitui via adequada para o devedor de 
pensão alimentícia pedir o afastamento de sua prisão” está correta. 

A jurisprudência é pacífica quanto ao cabimento do HC para pleitear o 
afastamento de uma prisão, qualquer que seja ela. Basta que a liberdade 
de locomoção seja cerceada por alguma ilegalidade ou abuso de poder. 

Art. 5º, LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer 
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade 
de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 

Assim, é cabível HC para: 

a) Prisão extrapenal: prisão civil e prisão militar;  

b) Prisão penal (prisão pena): decisão condenatória com trânsito em 
julgado; 

c) Prisão cautelar: flagrante, preventiva e temporária. 

Dentre as prisões civis, embora existam outras (ex: prisão preventiva da Lei de 
Falência – art. 99, VII), as mais relevantes são prisão do depositário infiel e 
prisão do devedor de alimentos (art. 5º, LXVII, CRFB). 

Art. 5º, LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável 
pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 
alimentícia e a do depositário infiel; 

Com base no art. 11 do Pacto Internacional dos Direitos Civis Políticos e art. 7º, 
7 do Pacto de San José da Costa Rica, o STF, no RE 466.343 (em 2008), entendeu 
pela inconstitucionalidade da legislação infraconstitucional que previa a prisão do 
depositário infiel, pois as disposições dos referidos tratados internacionais de 
direitos humanos, com seu status supralegal, paralisavam a eficácia das normas 
que regulamentavam a prisão. 

Assim, foi editada a Súmula Vinculante n. 25, em 2009. 
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SV 25: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a 
modalidade de depósito. 

Restou a hipótese de prisão civil pelo inadimplemento voluntário e inescusável 
de obrigação alimentícia. 

Contra essa prisão, portanto, cabe habeas corpus.  

Isso é indiscutível. 

O que a doutrina e jurisprudência discute é quanto ao alcance desse habeas 
corpus. Isto é, é possível o HC versar não só sobre a ilegalidade da prisão, mas 
também sobre o binômio necessidade/possibilidade? 

Sobre o tema, há duas correntes. 

1ª corrente (doutrina majoritária e STJ): O HC não é o instrumento 
adequado para pedir afastamento da prisão alegando incapacidade de arcar com 
o pagamento, pois isso exigiria dilação probatória, incabível em sede de HC.  

O HC é cabível tão somente para se analisar a legalidade do constrangimento 
à liberdade de ir e vir do paciente.  

Como se sabe, a pensão alimentícia é fixada segundo o binômio necessidade do 
alimentando e possibilidade (capacidade econômica) do alimentante. Rolf 
Madaleno ainda insere um terceiro balizador, qual seja, a proporcionalidade. 

A aferição desse binômio (necessidade/possibilidade) ou trinômio 
(necessidade/possibilidade/proporcionalidade) exige, inevitavelmente, uma 
dilação probatória.  

Como o HC não permite dilação probatória, ele não é cabível. 

Vejam os seguintes julgados do STJ: 
HABEAS CORPUS. DÉBITO ALIMENTAR ATUAL. PRISÃO CIVIL. 
CABIMENTO. SÚMULA N. 309/STJ. INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DA 
PRESTAÇÃO ALIMENTAR. EXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO NO 
WRIT. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS NAS INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS. EXECUÇÃO PELO VALOR REDUZIDO DESDE A DATA DA 
MINORAÇÃO.  

1. Excepcionalmente, o habeas corpus substitutivo de recurso é cabível 
na hipótese em que a impetração seja anterior ao overruling da Primeira 
Turma do STF (HC n. 109.956/PR, relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 
11.9.2012).  

2. O habeas corpus não é via adequada para o exame 
aprofundado de provas relativas à condição econômica do 
devedor dos alimentos.  

3. É cabível o decreto de prisão civil em razão do inadimplemento das 
parcelas alimentares vencidas nos últimos três meses antecedentes ao 
ajuizamento da execução, bem como daquelas que se vencerem no curso 
da lide. Súmula n. 309/STJ.  
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4. Para aferir o quantum debeatur da obrigação alimentar deve-se 
considerar o valor dos alimentos a partir das decisões que determinaram 
as sucessivas reduções.  

5. Ordem de habeas corpus concedida em parte. (STJ - HC: 239691 MG 
2012/0078106-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data 
de Julgamento: 20/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 05/03/2014) 

"Processual Civil. Habeas Corpus. Cabimento. Ausência de ilegalidade ou 
abuso de direito. - O habeas corpus deve limitar-se à apreciação da 
legalidade ou não do decreto de prisão, não se revelando instrumento 
hábil para o exame aprofundado de provas e verificação de 
justificativas fáticas apresentadas pelo paciente. Precedentes.- 
Afigura-se legal a decretação da prisão civil do alimentante que tem em 
face de si proposta ação de execução, visando ao recebimento das 
últimas três parcelas devidas a título de pensão alimentícia. Precedentes. 
Ordem denegada"(HC nº 49.408/SP, Terceira Turma, Relatora a Ministra 
Nancy Andrighi, DJ de 20/2/06) 

Este é o posicionamento que o candidato deve adotar em prova. 

Portanto, o erro da questão reside na segunda parte da assertiva, qual seja, 
“alegando incapacidade de arcar com o pagamento dos valores executados". 

2ª corrente: Daniel Assumpção, comentando a posição do STJ, diz: 
Ainda que se concorde com o entendimento dos tribunais superiores a 
respeito da inadequação do habeas corpus em razão de seu 
procedimento sumário documental, não se deve descartar a priori 
sua utilização, até mesmo porque, sendo possível ao autor a produção 
de prova documental em seu favor, apesar de continuar a ser 
tecnicamente mais apropriado o recurso cabível (p. ex., na decisão do 
juiz de 1º grau, cabe agravo de instrumento), deve-se admitir o habeas 
corpus. 

Em reforço, argumenta o autor que o art. 19, §3º (A interposição do agravo não 
suspende a execução da ordem de prisão), da Lei de Alimentos, introduzido pela 
Lei no 6.014/73, impossibilitaria concessão de efeito suspensivo da execução da 
ordem prisional.  

Assim, o agravo de instrumento, recurso teoricamente cabível para eventual 
dilação probatória, seria ineficaz. 

Entretanto, senhores, em prova, é melhor adotar a primeira corrente, como foi 
exigido no concurso de 2013. 

A respeito de competência, julgue os itens subsecutivos. 

Item 93 
No que se refere ao processamento e ao julgamento de guarda e alimentos 
de menor de idade residente no Brasil, a competência será concorrente entre 
a jurisdição brasileira e a estrangeira se o pai do menor, réu no processo, 
residir em outro país. 
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Comentários 

A alternativa está correta.  

Segundo o CESPE, o gabarito está de acordo com jurisprudência do STJ:  
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVIMENTO ADMINISTRATIVO QUE 
ASSENTOU ACORDO DE GUARDA COMPARTILHADA NA ALEMANHA. 
EFICÁCIA SENTENCIAL. EQUIVALÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. MÃE E 
FILHO RESIDENTES, HOJE, NO BRASIL. CONCORRÊNCIA DA 
JURISDIÇÃO BRASILEIRA. DECISÃO DESTA, CONFERINDO A GUARDA 
PROVISÓRIA DO FILHO À MÃE E FIXANDO ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 
NOVO TÍTULO, A PARTIR DA MODIFICAÇÃO DOS FATOS. PEDIDO DE 
HOMOLOGAÇÃO DO PROVIMENTO ALIENÍGENA. IMPOSSIBILIDADE. 
RESGUARDO DA SOBERANIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA. 

1.O provimento extrajudicial - acordo sobre guarda de menor 
homologado por órgão administrativo alemão -, quando, em 
conformidade com o ordenamento jurídico estrangeiro, possuir a mesma 
eficácia de decisão judicial, pode perfeitamente subsidiar a pretensão de 
se estender os seus efeitosparaoterritório brasileiro. Precedentes do STF.  

2. Há competência concorrente entre a jurisdição brasileira e a 
estrangeira para processar e julgar ação de guarda e alimentos 
envolvendo menor que, atualmente, reside no Brasil com a mãe, 
enquanto o pai, em outro país. Precedentes do STJ.  

3.As decisões acerca da guarda de menor e respectivos alimentos não 
se submetem aos efeitos da coisa julgada, que pode ser relativizada 
diante da alteração dos fatos, sempre, sobrelevando o interesse do 
infante.  

4. Hipótese em que a Justiça brasileira, tendo em conta as circunstâncias 
atuais da família, deferiu a guarda provisória do filho à mãe, ora 
Requerida, bem como fixou alimentos provisórios.  

5. Nesse contexto, homologar o provimento estrangeiro que decidiu 
sobre a mesma matéria, mas em circunstâncias outras - já modificadas, 
e reconsideradas, ainda que em sede provisória, pela Justiça brasileira, 
implicaria a coexistência de dois títulos contraditórios, em manifesta 
afronta à soberania da jurisdição nacional. Precedentes do STF. 
6.Pedidode homologação indeferido. Custas ex lege. Condenação do 
Requerente". 

Quando se trata de definir qual Estado tem jurisdição sobre certo conflito, temos 
de verificar o art. 89, CPC/73 e art. 22, CPC/2015. 

Eles abordam as hipóteses em que há jurisdição exclusiva brasileira. Nos demais 
casos não enquadrados nas referidas previsões, estamos diante da competência 
concorrente.  

Art. 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de 
qualquer outra: 

I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; 
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II - proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda 
que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território 
nacional. 

Art. 23.  Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de 
qualquer outra: 

I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; 

II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de 
testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no 
Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira 
ou tenha domicílio fora do território nacional; 

III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, 
proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja 
de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território 
nacional. 

Como os dispositivos não abrangem a guarda de filhos, é possível que tanto a 
jurisdição brasileira quanto a estrangeira processem e julguem um mesmo caso, 
sem induzir litispendência (art. 24, CPC). 

Item 94 

Em regra, a competência da justiça federal decorre da identidade das partes 
envolvidas na relação processual, de modo que a natureza da lide pode não 
ser fator determinante para a fixação da competência. 

Comentários 

A alternativa está correta.  

Mantendo a sua tradição, a banca Cespe exigiu conhecimento não só da 
legislação, mas da jurisprudência, transcrevendo trechos dos julgados do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMPRÉSTIMO 
COMPULSÓRIOSOBRE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A 
ELETROBRAS. INTERESSE DA UNIÃO MANIFESTADO. ART. 109, I, DA 
CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

1. O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a 
competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da 
Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa 
(competência ratione personae), levando-se em conta não a 
natureza da lide, mas a identidade das partes na relação 
processual.  

2. Hipótese em que a ação foi ajuizada por consumidor tão somente 
contra a Eletrobras. Contudo, a União manifestou interesse no feito por 
meio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A competência para 
processamento e julgamento do processo é da Justiça Federal. 

3. A questão relativa à não existência de litisconsórcio entre a União e a 
Eletrobrás não foi analisada pelo Tribunal a quo. Aplicação da Súmula 
282/STF. 
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4. Agravo Regimental não provido.(AgRg no REsp 1291539/SP, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
22/05/2012, DJe 15/06/2012)" 

Aprofundando um pouco mais, é necessário dizer que a competência da Justiça 
Federal é estritamente constitucional e taxativa, estando disposta nos artigos 
108 (competência do TRF) e 109 (competência dos Juízes Federais). 

Vamos verificar qual é a competência dos Juízes Federais? 

 
Selecionamos 7 incisos sobre competência cível. Os outros 5 (incisos IV, V, VI, 
VII, IX) são hipóteses de competência criminal.  

Embora haja definição da competência da Justiça federal em razão de três 
critérios (pessoa, matéria e funcional), a competência em razão da pessoa é a 
mais importante (art. 109, I, II e VIII). E, dentre os três incisos, o inciso I é 
ainda o mais importante.  

Vamos estudá-lo de forma mais detida? 
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

Se a União, entidade autárquica ou empresa pública forem partes ou intervirem 
no processo, a competência é da Justiça Federal, salvo nos casos de falência, 
acidente de trabalho e demandas sujeitas à Justiça Eleitoral e Justiça do 
Trabalho.  

Entidade autárquica federal 
Essa expressão engloba diversos entes, quais sejam: 

i- autarquias federais 
Segundo Rafael Oliveira, “autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, 
criada por lei e integrante da Administração Pública Indireta, que desempenha 
atividade típica de Estado (art. 37, XIX, c/c art. 61, §1º, II, “b” e “e”, CRFB). Ex: 
INSS, IBAMA, INCRA etc. 

Competência 
dos Juízes 

Federais (art. 
109, CRFB)

Em razão da 
pessoa (incisos I, 

II e VIII)

Em razão da 
matéria (incisos 
III, V-A, X e XI)

Em razão da 
função -

funcional (inciso 
X)



DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL 
PROVA CESPE 2013 COMENTADA  

 
 

Equipe de Professores 
Estratégia Carreira Jurídica  59 

 

Questão interessante 

O juiz federal pode apreciar união estável de forma incidental em uma demanda 
previdenciária? Via de regra, a pensão por morte é devida a quem é casado, 
companheiro ou aos demais dependentes (art. 16, Lei n. 8.213/91). O INSS 
(autarquia federal) costuma negar benefícios se não há prova, no momento do 
requerimento, da união estável. Assim, quando as demandas chegavam à justiça 
federal, surgia a dúvida - o juiz federal pode reconhecer a união estável? Sim. 
Apenas não pode decidir em ação declaratória incidental, pois não pode julgar 
definitivamente essa questão que é da justiça estadual. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR DEMANDA 
EM QUE SE OBJETIVE EXCLUSIVAMENTE O RECONHECIMENTO DO 
DIREITO DE RECEBER PENSÃO DECORRENTE DA MORTE DE ALEGADO 
COMPANHEIRO. Compete à Justiça Federal processar e julgar demanda 
proposta em face do INSS com  o objetivo de ver reconhecido 
exclusivamente o direito da autora de receber pensão decorrente da 
morte do alegado companheiro, ainda que seja necessário enfrentar 
questão prejudicial referente à existência, ou não, da união estável. A 
definição da competência se estabelece de acordo com os termos da 
demanda, e não a partir de considerações a respeito de sua procedência, 
da legitimidade das partes ou de qualquer juízo acerca da própria 
demanda. Assim, se a pretensão deduzida na inicial não diz respeito ao 
reconhecimento de união estável, mas apenas à concessão de benefício 
previdenciário, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal. 
Nesse contexto, ainda que o juízo federal tenha de enfrentar o tema 
referente à caracterização da união estável, não haverá usurpação da 
competência da Justiça Estadual, pois esse ponto somente será 
apreciado como questão prejudicial, possuindo a demanda natureza 
nitidamente previdenciária. CC 126.489‐RN, Rel. Min. Humberto Martins, 
julgado em 10/4/2013. 

TRF 1ª Região – Juiz Federal Substituto 2013 - A existência de união estável não 
reconhecida judicialmente configura questão preliminar de mérito que deve ser 
apreciada por juiz federal na sentença a ser proferida em demanda proposta contra o 
INSS para obtenção de pensão por morte de companheiro. Nessa hipótese, o 
reconhecimento da união estável fará coisa julgada material se os demais herdeiros do 
segurado participarem da relação processual. (alternativa ERRADA) 

Comentários: A alternativa está incorreta, pois o reconhecimento da união estável não 
fará coisa julgada material, pois foi resolvida como questão incidental (art. 469, III, 
CPC/73).  
Mesmo com o NCPC inovando e estendendo a coisa julgada material às questões 
prejudiciais, ela não seria aqui aplicável. Isso porque, para que essa extensão ocorra, é 
preciso que haja os três requisitos do art. 503, §1º, CPC/2015. Dentre os três, é preciso 
que o juízo tenha competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como 
questão principal (inciso III). E o juiz federal não tem competência para decidir sobre 
união estável como questão principal. Só o juiz estadual a possui. 

ii- fundações federais 
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Fundações são pessoas jurídicas formadas por patrimônio personificado, que tem 
por objeto uma atividade de interesse social, sem intuito de lucro. 

Há divergência sobre a natureza jurídica das fundações. 

1ª corrente (Celso Antônio Bandeira de Mello): fundações estatais são 
pessoas de direito público, pois a CRFB a trata da mesma forma que aborda as 
demais pessoas de direito público da Administração (arts. 37, XI, 38 e 39, CRFB). 

2ª corrente (Marçal Justen Filho): fundações estatais são pessoas 
jurídicas de direito privado. 

3ª corrente (majoritário – STF, Maria Sylvia Di Pietro): as fundações 
estatais podem ser de direito público ou de direito privado. A personalidade 
jurídica (pública ou privada) dependerá da opção legislativa e da presença ou 
não das prerrogativas (poder de império). 

Adotando a 3ª corrente (majoritária), temos: 

a) as fundações públicas federais de direito público tem foro 
processual na Justiça Federal; 

b) as fundações públicas de direito privado, seja federal, estadual ou 
municipal, não litigam na Justiça Federal, mas sim na Justiça Estadual. 

Como as fundações públicas de direito público são tratadas de modo muito 
similar às autarquias, muitos as chamam de fundações autárquicas. 

Exemplos de Fundações Públicas de direito público: FUNAI, Funasa, IBGE. 

iii- agências reguladoras federais 
Agência reguladora é a expressão utilizada para designar as autarquias que 
possuem a incumbência de regular o desempenho de certas atividades 
econômicas ou a prestação de serviços públicos (ex: ANEEL, ANATEL, ANP). 

Por ter apenas algumas peculiaridades (ex: maior autonomia, poder normativo), 
são chamadas de autarquias em regime especial. 

Por possuírem a natureza jurídica de autarquia, submete-se a todo o regime 
jurídico de autarquia. 

Assim, as agências reguladoras federais possuem litigam na Justiça Federal. 

Exemplos: ANEEL, ANATEL, ANP. 
iv- conselhos de fiscalização profissional  
Os Conselhos de Fiscalização Profissional (exs: CREA, CRM, COREN, CRO, CRC 
etc.) também são autarquias federais, de forma que as suas demandas são de 
competência da Justiça Federal. A súmula 66 do STJ reforça este entendimento:  

Súmula 66, STJ: Compete à Justiça Federal processar e julgar execução 
fiscal promovida por Conselho de fiscalização profissional. 

E no caso da OAB. É o mesmo entendimento? Não. 
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O STF definiu, na ADI 3026/DF, que a OAB não é uma entidade da Administração 
Indireta da União, não podendo ser autarquia. A ordem é um serviço público 
independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes 
no direito brasileiro. 

Assim, a OAB não pode ser considerada como mero conselho. Isso porque, além 
das finalidades corporativas, também possui finalidades institucionais (ex: 
defender a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito; os direitos 
humanos; a Constituição). 

A partir desse julgamento (08/06/2006), muitos começaram a defender que a 
OAB deveria litigar na Justiça Estadual, pois não seria autarquia, fundação 
pública e muito menos empresa pública federal (art. 109, I, CRFB). 

Contudo, o STJ continuava entendendo pela competência da Justiça Federal (CC 
119.091/SP) e o STF, em 31/8/2016, firmou, em sede de repercussão geral, 
o entendimento de que compete à justiça federal processar e julgar ações 
em que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), quer mediante o 
conselho federal, quer seccional, figure na relação processual (RE 
595332/PR, Rel. Min. Marco Aurélio). 

Assim, muito embora não tenha natureza de autarquia federal (como os demais 
conselhos), tem competência na Justiça Federal. 

Portanto, percebe-se que o termo entidade autárquica é bem amplo. 

Ainda no tocante às entidades autárquicas, vale citar a seguinte súmula: 
Súmula 324, STJ: Compete à Justiça Federal processar e julgar ações de 
que participa a. Fundação Habitacional do Exército, equiparada à 
entidade autárquica federal. 

Empresa Pública Federal 

Observem que a CR fala de empresa pública federal (ex: CEF, Correios, Infraero, 
BNDES) não mencionando sociedade de economia mista federal.  
Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista são pessoas 
jurídicas de direito privado. Mas se lembram quais as principais diferenças entre 
EP e SEM? 

 Empresa Pública Sociedade de Economia Mista 

Forma Jurídica 

Pode se revestir de 
qualquer forma 
admitida em nosso 
ordenamento 

Sociedade anônima (S.A) 

Composição do 
capital 

Capital integralmente 
público 

Formado por capital público E 
privado 
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Foro processual Justiça Federal (art. 
109, I, CRFB) Justiça Estadual 

Se a sociedade de economia mista fizer parte do processo, a competência é da 
justiça estadual (ex: Petrobrás, BB). É o que dizem as súmulas: 

Súmula 556, STF: É competente a Justiça Comum (Estadual) para julgar 
as causas em que é parte sociedade de economia mista. 

Súmula 42, STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar 
as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes 
praticados em seu detrimento. 

Súmula 508, STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, 
processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. 

Obs: o BB é uma sociedade de economia mista (SEM) que conta com a 
participação majoritária da União. Mesmo assim, pelo fato de ser SEM, 
litiga na Justiça Estadual. 

Súmula 517, STF - As sociedades de economia mista só têm foro na 
Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente. 

E uma sociedade de economia mista que sofre liquidação extrajudicial pelo 
BACEN (autarquia federal) litigará em qual Justiça? 

A competência permanece sendo da Justiça Estadual. Isso porque a ação não é 
contra o BACEN, nem será ele um terceiro interveniente.  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 
PARA APRECIAR AÇÕES ENVOLVENDO SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, SOB A INTERVENÇÃO DO 
BACEN. Compete à Justiça Estadual, e não à Justiça Federal, 
processar e julgar ação proposta em face de sociedade de 
economia mista, ainda que se trate de instituição financeira em 
regime de liquidação extrajudicial, sob intervenção do Banco 
Central. Com efeito, inexiste previsão no art. 109 da CF que atribua a 
competência à Justiça Federal para processar e julgar causas envolvendo 
sociedades de economia mista. Ademais, o referido dispositivo 
constitucional é explícito ao excluir da competência da Justiça 
Federal as causas relativas à falência; cujo raciocínio é extensível 
aos procedimentos concursais administrativos, tais como a 
intervenção e a liquidação extrajudicial, o que aponta 
inequivocamente para a competência da Justiça Estadual, a qual 
ostenta caráter residual. Precedentes citados: REsp 459.352-RJ, 
Terceira Turma, DJe 31/10/2012, e REsp 1.162.469-PR, Terceira Turma, 
DJe 9/5/2012. REsp 1.093.819-TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 
julgado em 19/3/2013.  

Também não litigam na Justiça Federal as entidades do sistema S - SEBRAE, 
SESC e SENAC. Elas são pessoas jurídicas de direito privado, litigando na Justiça 
Estadual. É o que diz a súmula 516, STF: 
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Súmula 516, STF: O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à 
jurisdição da Justiça estadual. 

Obs1: As ações individuais propostas contra empresas privadas concessionárias 
de serviços públicos regulados são, em regra, de competência da Justiça 
Estadual. Isso porque apesar de essas empresas serem fiscalizadas por agências 
reguladoras (autarquias federais), o interesse da União na causa é, conforme 
destaca Márcio Cavalcante, mediato e indireto, o que não justifica a atração do 
feito para Justiça Federal. 

Assim, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, na ação 
envolvendo restituição de valores indevidamente cobrados aos usuários do 
serviço de fornecimento de energia elétrica, a União e/ou a ANEEL não detêm 
legitimidade passiva, devendo figurar no polo passivo somente a concessionária 
do serviço público (2ª Turma. AgRg no REsp 1.307.041-RS, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, julgado em 18/12/2012. Info 516). 

Outro exemplo é o enunciado sumular 506, STJ: 
Súmul 506, STJ: A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a 
concessionária e o usuário de telefonia decorrentes de relação 
contratual. 

Excepcionalmente, a ANATEL irá figurar na lide se a ação tiver uma discussão 
mais ampla que a simples relação contratual entre usuário e concessionária. 

É o caso, por exemplo, de uma ação civil pública na qual se discute a área que é 
considerada para fins de ligação local ou interurbano (STJ. 2ª Turma. REsp 
1122363/PR, Min. Mauro Campbell Marques, j. em 02/12/2010), bem como 
ações coletivas em que se discute a tarifação de serviços, com base no 
regramento da ANATEL. 

Súmula Vinculante 27, STF: Compete à Justiça Estadual julgar causas 
entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, 
quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, 
assistente, nem opoente. 

Obs2: Adverte-se que, se a demanda estiver tramitando na justiça estadual e 
qualquer das entidades do art. 109, I, CRFB intervem no feito na qualidade de 
amicus curiae, não há deslocamento de competência para a Justiça Federal. 

Art. 138, § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração 
de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas 
a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. 

Obs3: A simples presença do Ministério Público Federal já atrai a competência 
da Justiça Federal?  

Sim. A jurisprudência do STJ e do STF, embora ainda não haja julgados em sede 
de repetitivos, tem caminhado nesse sentido. 

No STJ prevalece o entendimento de que o MPF é um órgão da União. Dessa 
feita, a sua simples presença na relação jurídica processual faz com que a causa 
seja de competência da Justiça Federal (competência 'ratione personae') 
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consoante o art. 109, inciso I, da CF/88 (CC 112.137/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/11/2010). 

Figurando o Ministério Público Federal, órgão da União, como parte na 
relação processual, a um juiz federal caberá apreciar a demanda, ainda 
que seja para dizer que não é ele, e sim o Ministério Público Estadual, o 
que tem legitimidade para a causa” (REsp 440.002/SE, DJ 06/12/2004).  

Essa corrente foi reafirmada no REsp 1.283.737- DF, Min. Luis Felipe Salomão, 
j. em 22/10/2013. 

O STF, embora já tenha adotado tese diversa (RE 596.836/ES, 10/05/2011), em 
julgado mais recente, RE 822816 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, 
julgado em 08/03/2016, manifestou-se na mesma linha do STJ (competência da 
Justiça Federal quando o MPF está presente). 

Todavia, a doutrina critica muito esse entendimento. Isso porque a própria CRFB 
pretendeu extremar o MPF da União. Se antes da CRFB/88 os procuradores da 
República faziam a representação da União, a atual carta veda isso 
peremptoriamente (art. 129, X). Além disso, essa separação é até benéfica à 
autonomia do Ministério Público. 

Em acréscimo, a própria LC75/93 (Lei Orgânica do MPF) diz, em seu art. 37, II, 
que o MPF exercerá suas funções nas causas de competência de quaisquer juízes 
e tribunais. 

Contudo, o entendimento jurisprudencial, nesse ponto, conflito com a 
compreensão da doutrina. 

Quanto às exceções constitucionais à competência da JF (causas de falência, 
eleitorais, trabalhistas e acidente de trabalho), deixaremos para comentar em 
nossos cursos. 

Julgue o item a seguir, relativo às tutelas de urgência. 

Item 95 
A antecipação dos efeitos da tutela, por ser medida voltada ao procedimento 
comum ordinário ou sumário, não se apresenta viável em ações sob 
procedimento especial. 

Comentários 

A alternativa está incorreta. É possível o manejo da tutela antecipada (art. 273, 
CPC/73 e art. 300, CPC/2015) não só em procedimento comum, mas também 
em procedimento especial. 

Para boa compreensão da explicação, é preciso diferenciar, em linhas gerais, a 
tutela antecipada (satisfativa) da tutela cautelar. 

Tutela satisfativa é a tutela que serve ao reconhecimento ou efetivação do direito 
material. 
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Já a tutela cautelar é a tutela que serve para proteger, resguardar o 
reconhecimento ou efetivação de um outro direito. A tutela cautelar é uma tutela 
de segurança, para assegurar um outro direito. 

Calamandrei dizia que a cautelar é o instrumento ao quadrado. É o instrumento 
para assegurar o provimento útil de outro instrumento (o processo). Assim, o 
processo principal serve à tutela do direito material, enquanto o cautelar serve 
à tutela do processo. 

Didier dá o seguinte exemplo: 2 pessoas brigando por um pedaço de carne. Um 
quer a carne para comer (tutela satisfativa) e o outro a quer para colocar na 
geladeira até o fim da lide (tutela cautelar). 

Como aponta o autor baiano citado, tivemos três datas importantes para o 
instituto da tutela antecipada, quais sejam, 1973, 1994 e 2002. 

Em 1973, tínhamos uma tutela antecipada satisfativa (antecipava os efeitos da 
sentença) que era prevista apenas em alguns procedimentos especiais.  

Ex: ação de alimentos, mandado de segurança, ações possessórias.  

Se o procedimento fosse comum (ordinário ou sumário), não havia previsão de 
tutela antecipada satisfativa.  

Paralelamente, a tutela cautelar tinha uma previsão genérica (art. 804 do CPC). 
Art. 804. É lícito ao juiz conceder liminarmente ou após justificação 
prévia a medida cautelar, sem ouvir o réu, quando verificar que este, 
sendo citado, poderá torná-la ineficaz; caso em que poderá determinar 
que o requerente preste caução real ou fidejussória de ressarcir os danos 
que o requerido possa vir a sofrer. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 
1º.10.1973) 

Portanto, se precisássemos de uma providência satisfativa para o procedimento 
comum, não havia autorização.  

Ex: procedimento médico, suspender leilão, suspender protesto.  

Em contrapartida, se fosse providência cautelar (assegurar o provimento útil do 
processo), utilizava-se o art. 804, CPC.  

Diante da lacuna normativa para providências satisfativas, os advogados 
começaram a chamar de cautelar aquilo que era satisfativo.  

Começou a surgir a figura peculiar da “cautelar satisfativa”. O advogado 
pleiteava a concessão de uma medida “cautelar” no processo, mas, em verdade, 
tratava-se de providência satisfativa.  

Daí que surgiu a grande confusão prática de tutela cautelar e tutela satisfativa.  

Em 1994, visando acabar com essa confusão, criou-se uma tutela antecipada 
satisfativa genérica (artigos 273 e 461, par. 3º, ambos do CPC/73).  

Agora, o que era restrito a alguns procedimentos especiais se generaliza. A partir 
desse momento, qualquer tutela satisfativa poderia ser dada antecipadamente, 
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inclusive no procedimento comum (ordinário e sumário), equiparando-se à 
situação da tutela cautelar genérica (art. 804, CPC). 

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou 
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde 
que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da 
alegação e: (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; 
ou (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 
propósito protelatório do réu. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 
13.12.1994) 

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de 
fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, 
se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o 
resultado prático equivalente ao do adimplemento. (Redação dada pela 
Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 

§ 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado 
receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela 
liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida 
liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em 
decisão fundamentada. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 

Em 2002, o legislador acrescentou um parágrafo 7º no art. 273, CPC, 
instaurando o princípio da fungibilidade entre a tutela satisfativa e cautelar. 

§ 7o Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência 
de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos 
pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do 
processo ajuizado. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002) 

Teremos maiores aprofundamentos no momento oportuno. 

O que precisaríamos compreender para resolver a questão é apenas que a tutela 
antecipada poderia ser concedida não só no procedimento comum (ordinário ou 
sumário), mas também nos procedimentos especiais. 

Inclusive, antecipação dos efeitos da tutela surgiu, como vimos, nesses 
procedimentos especiais. 

E no NCPC, como ficou a disposição das tutelas? 
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José abriu uma pequena padaria no bairro onde reside e contratou dez 
funcionários. Durante os primeiros seis meses de funcionamento do 
estabelecimento comercial, José arrecadou as contribuições 
previdenciárias de seus empregados, descontando-as das respectivas 
remunerações, mas não recolheu esses valores aos cofres da 
previdência social. 
Com base nessa situação hipotética e na legislação relativa aos crimes 
contra a previdência social, julgue os itens subsequentes. 

Item 96 
Nesse caso, mesmo que o valor não recolhido por José seja pequeno, não é 
possível, considerando-se a jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio 
da insignificância, dado o bem jurídico tutelado (patrimônio da previdência 
social). 

Comentários  
A assertiva está incorreta. Segundo entendimento do STJ, é possível a aplicação 
do princípio da insignificância ao delito de apropriação indébita previdenciária, 
desde que o total dos valores retidos não ultrapasse o patamar de R$ 10.000,000 
previstos no art. 20, da Lei nº 10.522/02.  

Item 97 
Se, até antes do início da ação fiscal, José confessar a dívida e efetuar 
espontaneamente o pagamento integral dos valores devidos, prestando as 
devidas informações ao órgão da previdência social, a punibilidade de sua 
conduta poderá ser extinta. 

Comentários  
A assertiva está correta, com base no que dispõe o art. 168-A, §2º, da Lei nº 
9.983/00: 

Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos 
contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

                                                                       Antecipada 

 TUTELA                           Urgência                                                         antecedente ou incidental 

PROVISÓRIA                   (art. 300ss )       Cautelar 

(art. 294 e ss.) 

 

                                          Evidência (art. 311) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art168a
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§ 2o É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o 
pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à 
previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. 

Item 98 
Ainda que não tivesse descontado das remunerações de seus empregados 
os valores relativos às contribuições previdenciárias, José responderia pela 
prática do delito de apropriação indébita previdenciária. 

Comentários  
O caso se refere ao crime de sonegação de contribuição previdenciária. Vejamos 
o que prevê o art. 337-A, III, da Lei nº 9.983/00: 

Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, 
mediante as seguintes condutas: 

III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou 
creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias: 

Portanto, a assertiva está incorreta.  

Em virtude de agravamento de doença, Maria, que exerceu por vinte 
anos, como empregada de uma fábrica de roupas, a função de costureira, 
foi considerada incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação 
para o exercício de qualquer atividade que lhe garantisse a subsistência, 
tendo sido aposentada por invalidez. 
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

Item 99 
Caso Maria comprove necessitar de assistência permanente de outra 
pessoa, ela fará jus ao valor da aposentadoria por ela recebida acrescido de 
25%, ainda que ultrapasse o teto de pagamento de benefícios do RGPS, 
acréscimo que cessará com sua morte, visto que não é incorporável ao valor 
da pensão a ser paga a seus dependentes. 

Comentários  
A assertiva está correta, nos termos do art. 45, da Lei nº 8.213/91: 

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência 
permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento). 
Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo: 
a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal; 
b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado; 
c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. 

Julgue o seguinte item, relativo à decadência dos benefícios 
previdenciários. 

Item 100 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art337a
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O direito de requerer pensão por morte decai após dez anos da morte do 
segurado. 

Comentários  
A assertiva está incorreta. Vejamos o que dispõe o art. 103, caput, da Lei nº 
8.213/91: 

Art. 103.  É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 
segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia 
primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, 
do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 
administrativo.  

O prazo estabelecido pela Lei se refere somente à revisão do ato de concessão 
de benefício. Em caso de direito adquirido não há prazo decadencial, como é o 
caso de pensão por morte. 

De acordo com as normas constitucionais e legais acerca do 
financiamento da seguridade social, julgue o item seguinte. 

Item 101 
Integram o salário de contribuição que equivale à remuneração auferida pelo 
empregado, as parcelas referentes ao salário e às férias, ainda que 
indenizadas. 

Comentários  
De acordo com o art. 28, §9º, “d”, da Lei nº 8.212/91, não integram o salário de 
contribuição as importâncias recebidas a título de férias indenizadas.  

§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:         

d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional 
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que 
trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;    

Assim a assertiva está incorreta.  

Item 102 
Para o custeio da seguridade social, a União, no exercício da competência 
residual, pode instituir, por meio de lei complementar, contribuições sociais 
não previstas na CF e cuja base de cálculo ou fato gerador sejam idênticos 
ao de outros impostos. 

Comentários  
A assertiva não deu menção ao fato de que esse deveria ser julgado com base 
no entendimento jurisprudencial do STF a respeito do assunto nele tratado. Por 
isso, a questão foi anulada.  

Acerca das normas que regem os segurados da previdência social, julgue 
o item abaixo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art137
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Item 103 
Caso um delegado da Polícia Federal eleito deputado no estado onde atue 
como delegado opte pelo exercício do mandato eletivo, ele não poderá se 
filiar ao RGPS dada a sua vinculação a regime próprio. 

Comentários  
A assertiva está correta. O participante de RPPS que seja eleito para mandato 
eletivo permanecerá vinculado ao RPPS, e não ao RGPS, conforme dispõe o art. 
11, I, “j”, da Lei nº 8.213/91: 

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:                   
I - como empregado:      
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado 
a regime próprio de previdência social;     

Com a finalidade de gerar créditos fictícios para sua empresa, 
determinado empresário formalmente constituído criou outra sociedade 
comercial em nome de dois empregados seus, analfabetos. No contrato 
social dessa sociedade, um dos empregados consta como sócio 
administrador e o outro, como sócio. A confecção do contrato social e a 
utilização dos créditos fictícios ficaram a cargo do contador da empresa, 
que tinha consciência dos fatos. Considerando essa situação hipotética, 
julgue os itens que se seguem com base na legislação tributária vigente. 

Item 104 
Se o uso do crédito fictício só for constatado pela autoridade tributária após 
cinco anos da data do fato gerador, o lançamento será considerado 
homologado e o crédito, definitivamente extinto. 

Comentários  

A afirmativa está incorreta. 

O artigo 150, § 4º, do CTN, dispõe da seguinte forma: 
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação 
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando 
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência 
do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, 
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se 
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

Esse dispositivo, no entanto, não se aplica a todas hipóteses de tributos sujeitos 
a lançamento por homologação, existindo duas situações que afastam a sua 
incidência: 
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A primeira, quando o contribuinte não fizer nenhum pagamento. Nessa hipótese, 
não há o que ser homologado, não se aplicando o disposto no artigo 150, §4º  

E a segunda, quando o contribuinte agir com dolo, fraude ou simulação, por 
expressa dição legal. 

Nessas hipóteses, o prazo decadencial é regulado pelo artigo 173, inciso I, do 
CTN: 

Colacionemos ementa de recente julgado do STJ acerca do tema: 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. 
PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO A QUO. PRIMEIRO 
DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE. ART. 173, I, DO CTN. PRECEDENTE NA SISTEMÁTICA DO 
ART. 543-C DO CPC/1973. AFERIÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. 
SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. A Primeira Seção do STJ, nos autos do REsp nº 973.733/SC, Rel. 
Min. Luiz Fux, DJe 18/9/2009, em sede de recurso especial repetitivo, na sistemática do 
art. 543-C, do CPC/1973, fixou tese no sentido de que o prazo decadencial para lançamento 
do tributo, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado ou quando, a despeito 
da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do 
contribuinte, inexistindo declaração prévia, conta-se do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma do art. 173, I, do CTN. 
(...) AgInt no AREsp 1156183/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) 

Portanto, nesse caso, como ocorreu uma conduta fraudulenta por parte do 
contribuinte, o prazo de cinco anos não é contado do fato gerador, mas do 
exercício financeiro seguinte à sua ocorrência. 

Item 105 
A administração tributária poderá requisitar o auxílio da força policial para 
garantir, em caso de oposição, o direito de fiscalizar todos os livros e 
documentos das referidas empresas. 

Comentários 

A alternativa está correta. 

Trata-se da aplicação do artigo 200 do CTN, que dispõe que: “As autoridades 
administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública federal, 
estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou 
desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário à efetivação dê 
medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido 
em lei como crime ou contravenção”. 

Com base na legislação tributária, julgue o item a seguir. 

Item 106 
É legalmente aceito que, aberto regular processo administrativo, a 
autoridade administrativa busque junto à autoridade administrativa 
tributária, informações fiscais para apurar infração administrativa. 

Comentários 
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A afirmativa está correta. 

Aplica-se ao caso o §1º, inciso II, do artigo 198 do CTN: 

  Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por 
parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício 
sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a 
natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lcp nº 104, de 
2001) 
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os 
seguintes:   (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001) 
 I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;  (Incluído pela Lcp nº 104, 
de 2001) 
 II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde 
que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na 
entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a 
informação, por prática de infração administrativa. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

Portanto, por força desse dispositivo, faz-se possível que a autoridade 
administrativa, após instauração de processo administrativo contra o sujeito 
passivo, solicite à administração tributária informações fiscais. 

No que concerne ao direito financeiro, julgue os seguintes itens.  

Item 107 
Exige-se, para a aprovação de emendas que acrescentem despesas a 
projeto de lei orçamentária anual, além da compatibilidade com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, a indicação dos recursos 
necessários para custeá-las, que podem provir, por exemplo, da anulação 
de despesas, independentemente de sua natureza.  

Comentários  

O item trata das emendas parlamentares ao projeto do executivo. 

Nos termos dos arts. 165 e 166 da CF, essas emendas serão apreciadas pela 
comissão mista (CMP), que emitirá parecer e, por fim, serão analisadas pelo 
plenário de ambas as casas, conjuntamente. Ressalta-se que, nos termos do 
regimento comum, a CMP ficará incumbida da redação final do projeto. 

Por fim, para responder o item basta ter conhecimento do art. 166, §3, II, que 
prevê algumas restrições materiais, dispondo que as emendas devem ser 
compatíveis i) com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, 
bem como ii) indicar os recursos necessários, que somente poderão ser 
provenientes de anulação de despesa, excluídas as dotações para pessoal 
e seus encargos, o serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais 
para Estados, Municípios e Distrito Federal. 

Percebam que o item está incorreto ao afirmar que “ a indicação dos recursos 
necessários para custeá-las, que podem provir, por exemplo, da anulação de 
despesas”.  Ora, as restrições materiais buscam impedir que sejam utilizados 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
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recursos novos, ou seja, a emenda parlamentar será custeada somente por 
recursos provenientes da anulação de despesa já prevista pelo executivo, 
observadas as exceções acima (que não poderão ser anuladas). 

Até mesmo porque o art. 63, I da determina que não será admitido aumento da 
despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República. 

Gabarito: errado. 

Item 108 
Cabe à comissão mista permanente de senadores e deputados federais 
examinar e emitir parecer sobre as contas apresentadas pelo presidente da 
República 

Comentários  

A Banca abordou novamente tema referente ao processo legislativo 
orçamentário. 

O item acima está correto, pois traz uma das atribuições da Comissão mista 
permanente de senadores e deputados. Confiram: 

 
 
Gabarito: certo. 

Julgue os itens de 109 a 112, relativos às relações consulares, aos 
tratados internacionais, ao direito do mar e às cortes internacionais. 

Item 109 
A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados estabelece que o Estado 
que tenha assinado um tratado, ainda que não o tenha ratificado, está 

• examinar e emitir parecer sobre os projetos das
leis orçamentárias, inclusos os créditos adicionais
e as contas apresentadas anualmente pelo
Presidente da República;

• examinar e emitir parecer sobre os planos e
programas nacionais, regionais e setoriais
previstos naConstituição e exercer o
acompanhamento e a fiscalização orçamentária

• emitir parecer sobre as emendas apresentadas na
Comissão mista

• solicitar à autoridade governamental responsável
que, no prazo de cinco dias, preste os
esclarecimentos necessários, no caso de indícios
de despesas não autorizadas, ainda que sob a
forma de investimentos não programados ou de
subsídios não aprovados

Atribuições (arts. 72 e 
166, §§1 e 2 -CF):
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obrigado a não frustrar seu objeto e finalidade antes de sua entrada em 
vigor. 

Comentários  
A assertiva está correta, conforme prevê o art. 18, da Convenção de Viena sobre 
o direito dos tratados de 1969: 

Artigo 18 

Um Estado é obrigado a abster-se da prática de atos que frustrariam o objeto e a finalidade 
de um tratado, quando:  

a) tiver assinado ou trocado instrumentos constitutivos do tratado, sob reserva de 
ratificação, aceitação ou aprovação, enquanto não tiver manifestado sua intenção de não 
se tornar parte no tratado; ou  

b) tiver expressado seu consentimento em obrigar-se pelo tratado no período que precede 
a entrada em vigor do tratado e com a condição de esta não ser indevidamente retardada. 

Item 110 
Diferentemente dos arquivos diplomáticos, os arquivos consulares podem 
ser violados em caso de fundada suspeita de atentado contra a incolumidade 
do Estado receptor. 

Comentários  
De acordo com o art. 61, da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 
1963, os arquivos e documentos consulares de uma repartição consular, cujo 
chefe for um funcionário consular honorário, serão sempre invioláveis onde quer 
que se encontrem, desde que estejam separados de outros papéis e documentos 
e, especialmente, da correspondência particular de chefe da repartição consular, 
da de qualquer pessoa que com ele trabalhe, bem como dos objetos, livros e 
documentos relacionados com sua profissão ou negócios. 

Desse modo, a assertiva está incorreta.  

Item 111 
Após o reconhecimento de pleito formulado perante a Comissão de 
Delimitação de Plataformas Continentais da Organização das Nações Unidas, 
o Brasil passou a exercer, na plataforma continental que excede as 200 
milhas náuticas, até o limite de 350 milhas náuticas, competências 
equivalentes às exercidas no mar territorial. 

Comentários  
A assertiva está incorreta. Em 2004, o Brasil formulou pleito pedindo a extensão 
da plataforma continental de 200 milhas marítimas para 350 milhas marítimas. 
Contudo, em 2007, por oposição dos Estados Unidos, o pleito brasileiro foi 
rejeitado na ONU. Posteriormente, o Brasil reformulou o pleito e ainda aguarda 
resposta. Grande parte do Pré-Sal se encontra além das 200 milhas marítimas, 
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o que explica a importância de o Brasil poder exercer soberania econômica sobre 
a plataforma continental estendida. 

O Brasil não teve seu pleito reconhecido pela referida comissão da ONU. 

Item 112 
Somente Estados podem figurar como parte em procedimentos contenciosos 
perante a Corte Internacional de Justiça. 

Comentários  
A assertiva está correta, nos termos do art. 34, 1, do Estatuto da Corte 
Internacional de Justiça: 

Artigo 34 

1. Só os Estados poderão ser partes em questões perante a Corte.  

Além disso, a Corte também tem função consultiva e, nesse caso, órgãos da ONU 
têm competência para requerer parecer consultivo. 

No que se refere ao Estatuto da Igualdade, às fontes do direito 
internacional e à extradição, julgue os itens subsequentes. 

Item 113 
É fonte de direito internacional reconhecida a doutrina dos juristas mais 
qualificados das diferentes nações. 

Comentários  
A assertiva está correta. O art. 38, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, 
estabelece que a doutrina e a jurisprudência são meios auxiliares ou subsidiários. 
Como fontes, foram elencados somente os tratados, costumes e princípios gerais 
de direito.  

Artigo 38 

A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que 
lhe forem submetidas, aplicará: 

a. as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras 
expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes; 

b. o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito; 

c. os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas; 

d. sob ressalva da disposição do Artigo 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas 
mais qualificados das diferentes nações, como meio auxiliar para a determinação das regras 
de direito. 

Por isso, muitos doutrinadores não incluem a doutrina como fonte de DIP.  

Item 114 
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A extradição poderá ser concedida pelo Estado brasileiro quando o pedido 
do governo estrangeiro for fundado em tratado ou em promessa de 
reciprocidade. 

Comentários  
A assertiva está correta, pois é o que dispõe o art. 76, da Lei nº 6.964/81: 

Art. 76. A extradição poderá ser concedida quando o governo requerente se fundamentar 
em tratado, ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade. 

Item 115 
Consoante as normas referentes à igualdade entre brasileiros e 
portugueses, o gozo de direitos políticos no Estado de residência importa na 
suspensão do exercício dos mesmos direitos no Estado de nacionalidade. 

Comentários  
A assertiva está correta, com base no art. 7º, 3, da Convenção sobre Igualdade 
de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses: 

Art. 7º  
(3) O gozo de direitos políticos no Estado de residência importa na suspenção do exercício 
dos mesmos direitos no Estado da nacionalidade. 

Julgue os itens seguintes, relativos ao direito empresarial.  

Item 116 

O delegado, no desempenho de sua função institucional de investigação de 
infração legal, deve diferenciar se o ato ilegal foi praticado por pessoa 
jurídica empresa ou por pessoa física ou jurídica empresário, pois a empresa 
não se confunde com a pessoa que a compõe, tendo personalidade jurídica 
distinta da de seus sócios.  

Comentários  
Anulada. O CESPE anulou a questão, com a seguinte justificativa “A utilização do 
termo ‘pessoa jurídica empresa’ prejudicou o julgamento objetivo do item, 
motivo pelo qual se opta por sua anulação.” De qualquer forma, a pessoa jurídica 
empresária (sociedade ou EIRELI) não se confunde com o sócio (na sociedade) 
ou com seu titular (na EIRELI). 

Doutrina: “Pelo princípio da autonomia patrimonial, considera-se a sociedade 
empresária, por ser pessoa jurídica, um sujeito de direito diferente dos sócios 
que a compõem.” (Fábio Ulhoa Coelho) 

Item 117 

Apesar de os gregos e os fenícios serem historicamente associados a 
atividades de compra e troca, o surgimento do direito comercial de forma 
organizada corresponde à ascensão da classe burguesa na Idade Média. À 



DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL 
PROVA CESPE 2013 COMENTADA  

 
 

Equipe de Professores 
Estratégia Carreira Jurídica  77 

 

medida que artesãos e comerciantes europeus se reuniam em corporações 
de ofícios, surgiam normas destinadas a disciplinar os usos e costumes 
comerciais da época. 

Comentários  
Correta. Embora desenvolvido com mais profundidade durante a Idade Média, as 
normas jurídicas do Direito Empresarial surgiram, de forma precária, já na 
Antiguidade. 

Doutrina: “O direito comercial surgiu de uma necessidade, na Idade Média, de 
regulamentar as relações entre os novos personagens que se apresentaram: os 
comerciantes (a ascensão da burguesia). Mas o comércio, bem como as normas 
jurídicas, que regulamentavam tal relação, remontam a um período bem 
anterior. Na Antiguidade surgiram as primeiras normas regulamentando a 
atividade comercial (2083 a.C.), as quais remontam ao Código de Manu na Índia 
e ao Código de Hammurabi da Babilônia, mas sem configurar um sistema de 
normas que se pudesse chamar de direito comercial. Os gregos também 
possuíam algumas normas, sem, contudo, corporificar um sistema orgânico. (...) 
Apesar de já existirem várias regras sobre o comércio, o direito comercial só 
surge na Idade Média, como um direito autônomo, passando por uma grande 
evolução, que pode ser dividida em três fases: o sistema subjetivo, o sistema 
objetivo e o sistema subjetivo moderno.” (Marlon Tomazette) 

Doutrina: “Dessa forma, o primeiro período do Direito Comercial corresponderia 
ao tempo contado entre os séculos XII e XVI - Idade Média e Período 
Mercantilista, de índole subjetiva, fundado na pessoa do comerciante matriculado 
em uma corporação de ofício.” (Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa) 

Item 118 
Uma sociedade estrangeira não pode funcionar no Brasil sem autorização do 
governo do estado onde será instalada e sem certidão de nada consta 
emitida pela Polícia Federal, por meio de sua superintendência local.  

Comentários  
A assertiva está incorreta, pois (i) a autorização é concedida pelo Governo 
Federal; (ii) não há exigência legal a respeito da referida certidão. 

Legislação: “Art. 1.134 do CC. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o 
seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no País, 
ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os 
casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. § 1º Ao 
requerimento de autorização devem juntar-se: I - prova de se achar a sociedade 
constituída conforme a lei de seu país; II - inteiro teor do contrato ou do estatuto; 
III - relação dos membros de todos os órgãos da administração da sociedade, 
com nome, nacionalidade, profissão, domicílio e, salvo quanto a ações ao 
portador, o valor da participação de cada um no capital da sociedade; IV - cópia 
do ato que autorizou o funcionamento no Brasil e fixou o capital destinado às 
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operações no território nacional; V - prova de nomeação do representante no 
Brasil, com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para a 
autorização; VI - último balanço. § 2º Os documentos serão autenticados, de 
conformidade com a lei nacional da sociedade requerente, legalizados no 
consulado brasileiro da respectiva sede e acompanhados de tradução em 
vernáculo.” 

Doutrina: “Assim compreendida, a sociedade estrangeira não pode funcionar no 
Brasil sem prévia autorização do Governo Federal.” (Alfredo de Assis 
Gonçalves Neto) 

De acordo com a legislação empresarial vigente, julgue os itens a seguir. 

Item 119 

O denominado cheque pré-datado, apesar de usual no comércio brasileiro, 
não está previsto na legislação, segundo a qual o cheque é uma ordem de 
pagamento à vista, estando a instituição bancária obrigada a pagá-lo no ato 
de sua apresentação, de modo que a instituição não pode ser 
responsabilizada pelo pagamento imediato de cheques datados com 
lembrete de desconto para data futura. 

Comentários  
Correta. Embora se trate de costume, o acordo firmado entre o devedor que 
emite o cheque e o credor que o recebe não implica consequências a instituição 
financeira, que deve pagá-lo quando lhe for apresentado por se tratar de ordem 
de pagamento à vista. 

Doutrina: “Se se efetivar o pagamento de cheque pelo banco sacado antes da 
data da emissão nele contida, no exercício regular de suas funções de 'adjectus', 
extingue-se a vida útil do título no âmbito do direito do cheque, sem mais 
consequências práticas (...). (...) pelo lado do emitente do cheque com data 
futura, é de convir que sua boa-fé em entregar esse título, sabidamente pagável 
'ex lege' no ato de apresentação, mesmo antes da data nele lançada, exprime 
autêntico negócio fiduciário tácito como portador, com todos os percalços 
inerentes a essa classe de atos jurídicos consensuais (lícitos) se houver posterior 
quebrada confiança por parte do beneficiário ou portador de má-fé.”. (Paulo 
Restiffe Neto e Paulo Sérgio Restiffe) 

Jurisprudência: “Responsabilidade civil Dano material e moral - Apresentação 
antecipada de cheque pós-datado Banco réu, contra quem a ordem de 
pagamento foi sacada, que não pode ser responsabilizado pelo evento narrado 
na inicial Cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data 
de emissão que é pagável no dia da apresentação Art. 32 da Lei 7.357/1985. 
Responsabilidade civil Apresentação antecipada de cheque pós-datado Cheque 
que, mesmo com data futura, não perde a sua natureza cambial de ordem de 
pagamento à vista Eventual responsabilidade pelo depósito antecipado dos 
cheques que só pode ser atribuída ao estabelecimento referido na inicial, a quem 
a autora entregou-os sob a condição de pagamento futuro Súmula 370 do STJ 
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que veio tutelar o emitente, responsabilizando o contraente que não observa a 
data aprazada para o pagamento do cheque Improcedência da ação mantida 
Apelo da autora desprovido.” (TJSP; Apelação 0055806-29.2009.8.26.0576; 
Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de 
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7ª. Vara Cível; Data do 
Julgamento: 23/04/2014; Data de Registro: 25/04/2014). 

Item 120 
Em caso de falência de sociedades, diretor e gerente equiparam-se ao falido 
para todos os efeitos penais, na medida da culpabilidade de cada um dos 
envolvidos, estando sujeitos, em caso de condenação, à inabilitação para o 
exercício da atividade empresarial, que deve ser certificada pelo delegado 
que tenha acompanhado o inquérito.  

Comentários  
A parte final da assertiva está incorreta, pois é o juiz que deve, motivadamente, 
declarar os referidos efeitos na sentença. 

Legislação: “Art. 179 da Lei nº 11.101/05. Na falência, na recuperação 
judicial e na recuperação extrajudicial de sociedades, os seus sócios, diretores, 
gerentes, administradores e conselheiros, de fato ou de direito, bem como o 
administrador judicial, equiparam-se ao devedor ou falido para todos os efeitos 
penais decorrentes desta Lei, na medida de sua culpabilidade.”  

“Art. 181 da Lei nº 11.101/05. São efeitos da condenação por crime previsto 
nesta Lei: I – a inabilitação para o exercício de atividade empresarial; II – o 
impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, 
diretoria ou gerência das sociedades sujeitas a esta Lei; III – a impossibilidade 
de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio. § 1º Os efeitos de que 
trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados 
na sentença, e perdurarão até 5 (cinco) anos após a extinção da punibilidade, 
podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação penal. § 2º Transitada em 
julgado a sentença penal condenatória, será notificado o Registro Público de 
Empresas para que tome as medidas necessárias para impedir novo registro em 
nome dos inabilitados.”  


