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PROVA	OBJETIVA	SELETIVA	

BLOCO	I	

Questão	1	

Com	base	no	disposto	na	CF	a	respeito	da	competência	dos	estados-membros	e	dos	municípios	e	do	
procedimento	de	intervenção	federal	e	estadual,	assinale	a	opção	correta.		

A) Cabe,	em	todos	os	casos,	ao	presidente	da	República	a	iniciativa	de	decretação	de	intervenção
federal	nos	estados	e	no	DF,	competindo-lhe,	ainda,	formalizá-la	mediante	decreto.

B) A	 intervenção	 nos	 municípios	 cabe	 somente	 aos	 estados-membros,	 salvo	 em	 municípios
localizados	nos	territórios	federais,	caso	em	que	a	concretização	da	intervenção	compete	ao	Senado
Federal.

C) A	 fiscalização	 do	município	 compete	 à	 assembleia	 legislativa	 do	 respectivo	 estado,	mediante
controle	 externo,	 com	 o	 auxílio	 dos	 tribunais	 de	 contas	 dos	 estados	 ou	 do	 município	 ou	 dos
conselhos	ou	tribunais	de	contas	dos	municípios,	onde	houver.

D) O	poder	de	instituir	regiões	metropolitanas,	aglomerações	urbanas	e	microrregiões,	constituídas
por	agrupamentos	de	municípios	limítrofes,	é	dos	estados,	que	devem	editar	lei	complementar	para
fazê-lo.

E) É	dos	estados	a	competência	para	instituir	diretrizes	para	o	desenvolvimento	urbano,	inclusive
habitação,	saneamento	básico	e	transportes	urbanos.

Comentários	

Gabarito:	D	

A) A	iniciativa	de	decretação	de	intervenção	federal	não	é	apenas	do	Presidente,	pois,	por	exemplo,
poderá	haver	requisição	do	STF	ou	representação	do	Procurador	Geral	da	República;

B) A	iniciativa	de	Intervenção	em	municípios	localizados	em	territórios	é	também	do	Presidente	da
República;

C) A	fiscalização	dos	municípios	compete	às	Câmaras	de	Vereadores;

D) É	o	que	assevera	o	§	3º,	Art.	25,	da	CF:	Os	Estados	poderão,	mediante	lei	complementar,	instituir
regiões	metropolitanas,	aglomerações	urbanas	e	microrregiões,	constituídas	por	agrupamentos	de
municípios	limítrofes,	para	integrar	a	organização,	o	planejamento	e	a	execução	de	funções	públicas
de	interesse	comum.	Item	correto.

E) Segundo	a	 inc.	XX,	art.	21,	da	CF,	compete	à	União	 instituir	diretrizes	para	o	desenvolvimento
urbano,	inclusive	habitação,	saneamento	básico	e	transportes	urbanos;

Questão	2	
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Com	 relação	 ao	 Conselho	 da	 República,	 ao	 Conselho	 de	 Defesa	 Nacional	 e	 às	 atribuições	 e	 à	
responsabilidade	do	presidente	da	República,	assinale	a	opção	correta.		

A)	 Para	 a	 decretação	 de	 estado	 de	 defesa	 e	 estado	 de	 sítio	 e	 para	 a	 declaração	 de	 guerra,	 o	
presidente	 da	 República	 estará	 vinculado	 à	 manifestação	 do	 Conselho	 da	 República,	 órgão	 de	
assessoramento	superior	do	Poder	Executivo.		

B)	A	presidência	do	Conselho	de	Defesa	Nacional,	do	qual	são	membros	natos	os	comandantes	do	
Exército,	da	Marinha	e	da	Aeronáutica,	é	exercida	pelo	ministro	de	Estado	da	Defesa.		

C)	A	criação	de	órgãos	públicos	pode	se	dar	mediante	a	edição,	pelo	chefe	do	Poder	Executivo,	de	
atos	administrativos	que	versem	sobre	a	organização	e	o	funcionamento	da	administração	federal,	
mas	 a	 criação	 de	 entidades	 dotadas	 de	 personalidade	 jurídica	 própria,	 como	 as	 autarquias	 e	 as	
fundações	públicas,	depende	da	edição	de	lei.		

D)	 Na	 vigência	 de	 seu	 mandato,	 o	 presidente	 da	 República	 goza	 de	 imunidades	 processuais,	
podendo,	por	isso,	ser	processado	pela	prática	de	crimes	de	responsabilidade	praticados	no	exercício	
de	suas	funções,	mas	não	pela	prática	de	infrações	penais	comuns.		

E)	Conforme	a	CF,	algumas	atribuições	privativas	do	presidente	da	República	podem	ser	delegadas	
aos	ministros	de	Estado,	ao	procurador-geral	da	República	ou	ao	advogado-geral	da	União,	os	quais	
devem	observar,	no	exercício	dessas	atribuições,	os	limites	constantes	nas	respectivas	delegações.	

Comentários	

Gabarito:	E.	

A)	A	manifestação	do	Conselho	da	República	é	opinativa	e	não	vinculativa;	

B)	O	Conselho	de	Defesa	Nacional	é	presidido	pelo	Presidente	da	República;	

C)	A	criação	de	órgãos	públicos	é	efetuada	mediante	lei;	

D)	O	art.	86	da	CF	afirma	que	“Admitida	a	acusação	contra	o	Presidente	da	República,	por	dois	terços	
da	Câmara	dos	Deputados,	será	ele	submetido	a	julgamento	perante	o	Supremo	Tribunal	Federal,	
nas	infrações	penais	comuns”.	Por	outro	lado,	o	§	4º	O	Presidente	da	República,	na	vigência	de	seu	
mandato,	não	pode	ser	 responsabilizado	por	atos	estranhos	ao	exercício	de	 suas	 funções.	Dessa	
forma,	é	possível	a	instauração	de	processo	em	face	do	Presidente	pela	prática	de	infrações	penais	
comuns.	

E)	Segundo	o	§	único	do	art.	84	da	CF,	O	Presidente	da	República	poderá	delegar	as	atribuições	
mencionadas	nos	incisos	VI,	XII	e	XXV,	primeira	parte,	aos	Ministros	de	Estado,	ao	Procurador-Geral	
da	República	ou	ao	Advogado-Geral	da	União,	que	observarão	os	limites	traçados	nas	respectivas	
delegações.	Item	correto.	

Questão	3	

Assinale	 a	 opção	 correta	 relativamente	 ao	 instituto	 da	 desapropriação	 e	 às	 disposições	
constitucionais	sobre	a	ordem	econômica.		
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A)	Como	agente	regulador	da	atividade	econômica,	cabe	ao	Estado	exercer,	de	forma	indicativa,	mas	
não	determinante,	as	funções	de	fiscalização,	incentivo	e	planejamento	tanto	para	o	setor	público	
como	para	o	setor	privado.		

B)	O	Estado	não	pode	explorar,	de	forma	direta	ou	indireta,	atividade	econômica,	salvo	em	caso	de	
necessidade	relativa	à	segurança	nacional,	mediante	prévia	autorização	do	Congresso	Nacional.		

C)	A	CF	prevê	expressamente	a	edição	de	lei	que	reprima	o	abuso	do	poder	econômico	que	vise	à	
dominação	dos	mercados,	à	eliminação	da	concorrência	e	ao	aumento	arbitrário	dos	lucros.		

D)	Pessoas	jurídicas	que	pratiquem	atos	contra	a	ordem	econômica	e	financeira	e	contra	a	economia	
popular	sujeitam-se	à	responsabilização	civil	e	administrativa,	com	punições	compatíveis	com	sua	
natureza,	ficando	afastada	a	responsabilização	individual	de	seus	dirigentes.		

E)	 A	 CF	 prevê	 que	 tanto	 a	 desapropriação	 por	 interesse	 social	 quanto	 a	 desapropriação	 por	
necessidade	 ou	 utilidade	 pública	 seja	 feita	 somente	 mediante	 justa	 e	 prévia	 indenização	 em	
dinheiro.	

Comentários	

Gabarito:	C.	

A)	Segundo	o	art.	174	da	CF,	Como	agente	normativo	e	regulador	da	atividade	econômica,	o	Estado	
exercerá,	 na	 forma	 da	 lei,	 as	 funções	 de	 fiscalização,	 incentivo	 e	 planejamento,	 sendo	 este	
determinante	para	o	setor	público	e	indicativo	para	o	setor	privado.	

B)	 Reza	 o	 Art.	 173:	 Ressalvados	 os	 casos	 previstos	 nesta	 Constituição,	 a	 exploração	 direta	 de	
atividade	econômica	pelo	Estado	só	será	permitida	quando	necessária	aos	imperativos	da	segurança	
nacional	ou	a	relevante	interesse	coletivo,	conforme	definidos	em	lei.	

C)	Art.	173,	§	4º	da	CF:	§	4º	A	lei	reprimirá	o	abuso	do	poder	econômico	que	vise	à	dominação	dos	
mercados,	à	eliminação	da	concorrência	e	ao	aumento	arbitrário	dos	lucros.	Item	correto	

D)	 Art.	 173,	 §	 5º:	 A	 lei,	 sem	 prejuízo	 da	 responsabilidade	 individual	 dos	 dirigentes	 da	 pessoa	
jurídica,	 estabelecerá	 a	 responsabilidade	 desta,	 sujeitando-a	 às	 punições	 compatíveis	 com	 sua	
natureza,	nos	atos	praticados	contra	a	ordem	econômica	e	financeira	e	contra	a	economia	popular.	

E)	Art.	184.	Compete	à	União	desapropriar	por	interesse	social,	para	fins	de	reforma	agrária,	o	imóvel	
rural	que	não	esteja	cumprindo	sua	função	social,	mediante	prévia	e	justa	indenização	em	títulos	
da	dívida	agrária	(...).	

Questão	4	

No	 que	 se	 refere	 à	 proteção	 constitucional	 à	 família,	 à	 educação,	 à	 ciência	 e	 tecnologia	 e	 à	
comunicação	social,	assinale	a	opção	correta.		

A)	De	acordo	com	a	CF,	lei	federal	pode,	entre	outros	objetivos,	regular	as	diversões	e	espetáculos	
públicos,	cabendo	ao	poder	público	informar	sobre	a	natureza	desses	eventos,	as	faixas	etárias	a	
que	não	se	recomendem,	locais	e	horários	em	que	sua	apresentação	se	mostre	inadequada.		
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B)	 Conforme	 previsão	 constitucional,	 reconhece-se	 como	 entidade	 familiar	 apenas	 aquela	
constituída	pelo	casamento	civil	ou	religioso	com	efeitos	civis,	ainda	que	garantias	constitucionais	
protejam	as	diversas	formas	de	relacionamento	familiar.		

C	 )A	 União,	 os	 estados	 e	 o	 DF	 devem	 aplicar	 na	manutenção	 e	 no	 desenvolvimento	 do	 ensino,	
anualmente,	pelo	menos	de	vinte	e	cinco	por	cento	da	receita	resultante	de	tributos.		

D)	Na	organização	dos	sistemas	de	ensino,	cabe	aos	municípios	atuar	prioritariamente	no	ensino	
fundamental	e	médio.		

E)	A	CF	veda	genericamente	a	vinculação	de	receitas	orçamentárias,	mas	admite	que	a	União,	os	
estados,	o	DF	e	os	municípios	vinculem	parte	de	sua	receita	a	entidades	públicas	de	fomento	ao	
ensino	e	à	pesquisa	científica	e	tecnológica.	

Comentários	

Gabarito:	A.	

A)	Art.	220,	§	3º,	da	CF:	§	3º	Compete	à	lei	federal:	I	-	regular	as	diversões	e	espetáculos	públicos,	
cabendo	 ao	 Poder	 Público	 informar	 sobre	 a	 natureza	 deles,	 as	 faixas	 etárias	 a	 que	 não	 se	
recomendem,	locais	e	horários	em	que	sua	apresentação	se	mostre	inadequada;	Item	correto.	

B)	Art.	226,	§	3º	-	Para	efeito	da	proteção	do	Estado,	é	reconhecida	a	união	estável	entre	o	homem	
e	a	mulher	como	entidade	familiar.	

C)	Art.	212.	A	União	aplicará,	anualmente,	nunca	menos	de	dezoito,	e	os	Estados,	o	Distrito	Federal	
e	os	Municípios	vinte	e	cinco	por	cento,	no	mínimo,	da	receita	resultante	de	impostos,	compreendida	
a	proveniente	de	transferências,	na	manutenção	e	desenvolvimento	do	ensino.	

D)	Art.	211,	§	2º	-	Os	Municípios	atuarão	prioritariamente	no	ensino	fundamental	e	na	educação	
infantil.§	 3º	 -	Os	Estados	e	o	Distrito	 Federal	 atuarão	prioritariamente	no	ensino	 fundamental	 e	
médio.				

E)	 As	 atividades	 de	 pesquisa,	 de	 extensão	 e	 de	 estímulo	 e	 fomento	 à	 inovação	 realizadas	 por	
universidades	e/ou	por	instituições	de	educação	profissional	e	tecnológica	poderão	receber	apoio	
financeiro	do	Poder	Público,	o	que	não	significa	que	os	municípios	vinculem	parte	de	sua	receita	a	
essas	atividades.		

Questão	5	

Com	relação	ao	plebiscito,	aos	direitos	políticos,	à	iniciativa	popular	de	lei	e	aos	partidos	políticos,	
assinale	a	opção	correta.		

A)	No	Brasil,	o	alistamento	eleitoral	depende	da	iniciativa	da	autoridade	judicial	eleitoral,	que	deve	
comunicar	ao	cidadão	que	ele	está	apto	a	exercer	sua	capacidade	eleitoral	ativa	por	preencher	os	
requisitos	exigidos.		

B)	Os	projetos	de	lei	de	iniciativa	popular	devem	ser	apresentados	à	Câmara	dos	Deputados,	que	
fará	sua	apreciação	inicial.		
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C)	 Os	 partidos	 políticos	 são	 pessoas	 jurídicas	 de	 direito	 público	 cuja	 personalidade	 jurídica	 se	
consuma	após	o	registro	de	seus	estatutos	no	Tribunal	Superior	Eleitoral.		

D)	 Conforme	 dispõe	 a	 CF,	 a	 convocação	 de	 plebiscito	 é	 competência	 privativa	 da	 Câmara	 dos	
Deputados,	na	condição	de	casa	composta	por	representantes	do	povo.		

E)	Embora	não	se	 insiram	entre	os	direitos	e	garantias	 fundamentais	previstos	na	CF,	os	direitos	
políticos	 possuem	 o	 caráter	 instrumental	 de	 proteção	 do	 princípio	 democrático	 e	 investem	 o	
indivíduo	no	status	activae	civitati.	

Comentários	

Gabarito:	B	

A)		A	iniciativa	cabe	ao	próprio	eleitor.	

B)	Art.	61,	§	2º	-	A	iniciativa	popular	pode	ser	exercida	pela	apresentação	à	Câmara	dos	Deputados	
de	projeto	de	lei	subscrito	por,	no	mínimo,	um	por	cento	do	eleitorado	nacional,	distribuído	pelo	
menos	por	cinco	Estados,	com	não	menos	de	três	décimos	por	cento	dos	eleitores	de	cada	um	deles.	
Item	correto.	

C)	Os	partidos	políticos	têm	personalidade	jurídica	de	direito	privado;	

D)	Art.	49.	É	da	competência	exclusiva	do	Congresso	Nacional:	XV	-	autorizar	referendo	e	convocar	
plebiscito;	

E)	Os	direitos	políticos	estão	inseridos	na	CF.	

Questão	6	

A	respeito	da	ordem	constitucional	brasileira,	assinale	a	opção	correta.		

A)	 Não	 se	 considera	 o	 município	 entidade	 federativa,	 embora	 se	 reconheça	 que	 ele	 dispõe	 de	
capacidade	de	auto-organização,	autogoverno	e	autoadministração.		

B)	As	formas	de	Estado	e	de	governo	adotadas	na	CF	são	consideradas,	devido	a	previsão	expressa,	
cláusulas	pétreas.		

C)	 Quanto	 ao	modo	 de	 elaboração,	 a	 CF	 é	 uma	 Constituição	 dogmática,	 na	medida	 em	 que	 se	
apresenta	 como	 produto	 escrito	 e	 sistematizado	 por	 um	 órgão	 constituinte,	 a	 partir	 de	 valores	
predominantes	em	determinado	momento	histórico.		

D)	A	matéria	constante	de	proposta	de	emenda	constitucional	rejeitada	ou	havida	por	prejudicada	
não	pode	ser	novamente	apresentada	na	mesma	legislatura.		

E)	 As	 normas	 presentes	 no	 ato	 das	 disposições	 constitucionais	 transitórias,	 pelo	 seu	 caráter	
temporário,	são	dispositivos	hierarquicamente	inferiores	às	normas	constantes	do	corpo	principal	
da	CF.	

Comentários	

Gabarito:	letra	C.	
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A)	Os	municípios	fazem	parte	da	Federação	Brasileira;	

B)	A	 forma	de	Governo	não	é	 cláusula	pétrea.	Após	 a	 redemocratização	do	Brasil,	 uma	emenda	
da	nova	Constituição	determinou,	inclusive,		a	realização	de	um	plebiscito	para	se	decidir	se	o	país	
deveria	 ter	 uma	 forma	 de	 governo	 republicana	 ou	 monarquista,	 e	 se	 o	 sistema	 de	 governo	
seria	presidencialista	ou	parlamentarista.	

C)	Item	correto.	

D)	§	5º	A	matéria	constante	de	proposta	de	emenda	rejeitada	ou	havida	por	prejudicada	não	pode	
ser	objeto	de	nova	proposta	na	mesma	sessão	legislativa.	

E)	As	normas	do	ADCT	possuem	a	mesma	hierarquia	das	demais	normas	constitucionais.	

Questão	7	

Com	base	no	que	dispõe	a	CF	sobre	o	Poder	Judiciário,	assinale	a	opção	correta.		

A)	A	regra	constitucional	que	determina	a	composição	de	um	quinto	dos	lugares	dos	tribunais	para	
membros	 do	MP	 e	 para	 advogados	 aplica-se	 aos	 TRFs,	 aos	 tribunais	 dos	 estados	 e	 do	DF	 e	 aos	
tribunais	superiores,	com	exceção	do	STF	e	do	STM.		

B)	As	causas	em	que	a	União	figure	como	autora	serão	aforadas	na	seção	judiciária	onde	a	outra	
parte	tenha	domicílio,	mas	as	causas	intentadas	contra	a	União	somente	poderão	ser	aforadas	na	
seção	judiciária	em	que	houver	ocorrido	o	ato	ou	fato	que	tenha	dado	origem	à	demanda.		

C)	 Aos	 juízes	 federais	 compete	 processar	 e	 julgar	 os	 crimes	 cometidos	 a	 bordo	 de	 navios	 ou	
aeronaves	civis	ou	militares,	estejam	eles	em	solo,	no	ar	ou	no	mar.		

D)	 Ao	 Conselho	 da	 Justiça	 Federal,	 que	 funciona	 junto	 ao	 STJ,	 cabe	 a	 supervisão	 funcional,	
administrativa	e	 financeira	da	 justiça	 federal	de	segundo	grau,	enquanto	ao	TRF	 respectivo	cabe	
tomar	as	providências	correicionais	relativas	à	justiça	federal	de	primeiro	grau.		

E)	 No	 exercício	 da	 autonomia	 administrativa	 e	 financeira	 de	 que	 dispõe	 o	 Poder	 Judiciário,	 os	
tribunais	 têm	 competência	 para	 elaborar	 suas	 propostas	 orçamentárias	 dentro	 dos	 limites	
estipulados	conjuntamente	com	os	demais	poderes	na	lei	de	diretrizes	orçamentárias.	

Comentários	

Gabarito:	E.	

A)	A	regra	não	se	aplica	aos	Tribunais	Superiores;	

B)	A	regra	é	o	domicílio	do	autor;	Art.	109,	§	2º	-	As	causas	intentadas	contra	a	União	poderão	ser	
aforadas	na	seção	judiciária	em	que	for	domiciliado	o	autor,	naquela	onde	houver	ocorrido	o	ato	ou	
fato	que	deu	origem	à	demanda	ou	onde	esteja	situada	a	coisa,	ou,	ainda,	no	Distrito	Federal.	

C)	Art.	109,	X	-	Compete	à	JF	julgar	os	crimes	cometidos	a	bordo	de	navios	ou	aeronaves,	ressalvada	
a	competência	da	Justiça	Militar;		

D)	Ao	Conselho	da	Justiça	Federal,	cabe,	na	forma	da	lei,	a	supervisão	administrativa	e	orçamentária	
da	Justiça	Federal	de	primeiro	e	segundo	graus;	
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E)	Item	Correto.	

Questão	8	

Acerca	da	ADI,	da	ADC	e	da	ADPF,	assinale	a	opção	correta.		

A)	Omissão	legislativa	federal	ou	estadual	que	obste	a	efetividade	da	CF	pode	ser	objeto	de	ADI,	mas	
não	o	pode	a	omissão	administrativa.		

B)	Diferentemente	do	que	ocorre	na	ADI	e	na	ADC,	na	ADPF	não	se	admite	a	intervenção	de	amicus	
curiae.		

C)	 Segundo	 entendimento	 do	 STF,	 todos	 os	 legitimados	 para	 propor	 ADI	 possuem	 capacidade	
processual	plena	e	podem	subscrever	a	peça	inicial	da	ação	sem	auxílio	de	advogado.		

D)	 Declarada	 a	 constitucionalidade	 de	 lei	 ou	 ato	 normativo	 federal	 em	 ADC,	 nova	 análise	
contestatória	da	matéria	só	poderá	ser	feita	mediante	a	decisão	de	dois	terços	dos	membros	do	STF.		

E)	 Podem	ser	objeto	de	ADI,	 entre	outros,	os	 atos	normativos	editados	por	pessoas	 jurídicas	de	
direito	público,	sejam	elas	federais	ou	estaduais.	

Comentários	

Gabarito:	E.	

A)	É	cabível	ADI	por	omissão	administrativa;	

B)	É	cabível	a	intervenção	de	AMICUS	CURIAE	na	ADPF;	

C)	Salvo	os	partidos	políticos	com	representação	no	Congresso	Nacional,	“as	confederações	sindicais	
e	as	entidades	de	classe	de	âmbito	nacional	(artigo	103,	VIII	e	IX,	da	Constituição	Federal),	os	demais	
legitimados	à	propositura	da	ação	direta	de	inconstitucionalidade	(artigo	103,	I	a	VII,	da	CF)	ostentam	
capacidade	processual	plena”.		

D)	Não	existe	essa	previsão	na	CF.	

E)	Item	correto.	

Questão	9	

No	que	tange	à	AGU,	ao	MP	e	aos	servidores	públicos,	assinale	a	opção	correta.		

A)	Tanto	a	União	quanto	os	estados,	o	DF	e	os	municípios	estão	obrigados	a	instituir	regime	jurídico	
único	e	planos	de	carreira	para	os	ocupantes	de	cargos	públicos	da	administração	direta,	mas	não	
para	os	servidores	da	administração	indireta.		

B)	A	AGU	representa	os	interesses	da	União	no	âmbito	judicial	e	na	consultoria	e	assessoramento	
jurídico	aos	poderes	da	República.		

C)	Dado	o	princípio	da	indivisibilidade,	o	MP	é	uma	instituição	una,	podendo	seus	membros,	que	não	
se	vinculam	aos	processos	nos	quais	atuam,	 ser	 substituídos	uns	pelos	outros	de	acordo	com	as	
normas	legais.		
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D)	 Constam	 expressamente	 na	 CF	 dispositivos	 normativos	 que	 investem	 o	 MP	 de	 poderes	
investigatórios	criminais,	sendo-lhe	facultado	promover	a	colheita	de	determinados	elementos	de	
prova	que	demonstrem	a	autoria	e	a	materialidade	de	delitos.		

E)	Os	servidores	públicos	têm	direito	à	irredutibilidade	de	salário	e	ao	piso	salarial	proporcional	à	
extensão	e	à	complexidade	do	trabalho,	mas	não	ao	salário-família	e	ao	fundo	de	garantia	do	tempo	
de	serviço.	

Comentários	

Gabarito:	C.	

A)	Na	ADI	2135,	o	STF	manteve	a	incompatibilidade	da	figura	do	emprego	público	também	para	as	
autarquias	(administração	indireta).	

B)	 Art.	 131.	 A	 Advocacia-Geral	 da	 União	 é	 a	 instituição	 que,	 diretamente	 ou	 através	 de	 órgão	
vinculado,	 representa	 a	 União,	 judicial	 e	 extrajudicialmente,	 cabendo-lhe,	 nos	 termos	 da	 lei	
complementar	que	dispuser	sobre	sua	organização	e	funcionamento,	as	atividades	de	consultoria	e	
assessoramento	jurídico	do	Poder	Executivo.	

C)	Item	correto.	

D)	Não	constam	dispositivos	nesse	sentido,	tendo	o	STF	reconhecido	a	legitimidade	do	Ministério	
Público	 (MP)	para	promover,	por	autoridade	própria,	 investigações	de	natureza	penal	e	 fixou	os	
parâmetros	 da	 atuação	 do	 MP,	 com	 repercussão	 geral	 reconhecida.	 	 A	 tese	 acolhida	 foi:	 “O	
Ministério	 Público	 dispõe	 de	 competência	 para	 promover,	 por	 autoridade	 própria,	 e	 por	 prazo	
razoável,	 investigações	 de	 natureza	 penal,	 desde	 que	 respeitados	 os	 direitos	 e	 garantias	 que	
assistem	a	qualquer	indiciado	ou	a	qualquer	pessoa	sob	investigação	do	Estado,	observadas,	sempre,	
por	seus	agentes,	as	hipóteses	de	reserva	constitucional	de	jurisdição	e,	também,	as	prerrogativas	
profissionais	de	que	 se	 acham	 investidos,	 em	nosso	País,	 os	Advogados	 (Lei	 8.906/94,	 artigo	7º,	
notadamente	os	incisos	I,	II,	III,	XI,	XIII,	XIV	e	XIX),	sem	prejuízo	da	possibilidade	–	sempre	presente	
no	Estado	democrático	de	Direito	–	do	permanente	controle	jurisdicional	dos	atos,	necessariamente	
documentados	(Súmula	Vinculante	14),	praticados	pelos	membros	dessa	instituição”.	

E)	O	salário-família	é	extensível	aos	servidores	públicos.	

Questão	10	

Com	referência	à	defesa	do	Estado	e	das	instituições	democráticas,	à	segurança	pública	e	aos	direitos	
de	nacionalidade,	assinale	a	opção	correta.		

A)	Os	cargos	de	ministro	de	Estado	da	Defesa	e	o	de	ministro	das	Relações	Exteriores,	entre	outros,	
são	privativos	de	brasileiros	natos.		

B)	 Considera-se	 brasileiro	 nato	 o	 indivíduo	 nascido	 no	 estrangeiro	 e	 registrado	 em	 repartição	
brasileira	competente,	desde	que	seja	filho	de	pai	brasileiro	ou	de	mãe	brasileira,	ainda	que	seus	
pais	não	estejam	a	serviço	da	República	Federativa	do	Brasil.		
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C)	Compete	exclusivamente	ao	Congresso	Nacional	aprovar	previamente	a	decretação	do	estado	de	
defesa	e	determinar	o	seu	tempo	de	duração,	bem	como	as	áreas	a	serem	abrangidas	e	as	medidas	
coercitivas	a	vigorarem	durante	sua	vigência.		

D)	O	estado	de	sítio	pode	ser	decretado	em	locais	restritos	e	determinados,	a	fim	de	preservar	a	
ordem	pública	ou	a	paz	social	ameaçadas	por	grave	e	iminente	instabilidade	institucional.		

E)	Ressalvada	a	competência	da	União,	as	funções	de	polícia	 judiciária	e	a	apuração	de	 infrações	
penais	civis	e	militares	cabem	às	polícias	civis.	

Comentários	

Gabarito:	B	

A)	O	cargo	de	ministro	das	Relações	exteriores	não	é	privativo	de	Brasileiros	Natos;	

B)	Art.	12.	São	brasileiros:	I	-	natos:	a)	os	nascidos	na	República	Federativa	do	Brasil,	ainda	que	de	
pais	estrangeiros,	desde	que	estes	não	estejam	a	serviço	de	seu	país;	b)	os	nascidos	no	estrangeiro,	
de	pai	brasileiro	ou	mãe	brasileira,	desde	que	qualquer	deles	esteja	a	serviço	da	República	Federativa	
do	Brasil;	 c)	 os	 nascidos	no	 estrangeiro	de	pai	 brasileiro	ou	de	mãe	brasileira,	 desde	que	 sejam	
registrados	em	repartição	brasileira	competente	ou	venham	a	residir	na	República	Federativa	do	
Brasil	e	optem,	em	qualquer	tempo,	depois	de	atingida	a	maioridade,	pela	nacionalidade	brasileira;	
Item	correto.	

C)	A	iniciativa	da	decretação	de	Estado	de	Defesa	é	do	Presidente;	

D)	A	iminente	instabilidade	institucional	é	hipótese	de	decretação	de	Estado	de	Defesa.	

E)	A	apuração	das	infrações	penais	militares	não	cabe	à	Polícia	Judiciária.	

Questão	11	

Com	base	na	CF	e	na	legislação	sobre	seguridade	social	—	saúde,	previdência	e	assistência	social	—
,	assinale	a	opção	correta.	

A)	 Apesar	 de	 ser	 constitucionalmente	 previsto	 o	 caráter	 democrático	 da	 administração	 da	
seguridade	social,	de	sua	gestão	não	participam	os	trabalhadores	e	empregados.	

B)	A	previdência	está	organizada	sob	a	forma	de	regime	geral,	de	caráter	contributivo	e	de	filiação	
facultativa,	ainda	que	o	trabalhador	não	esteja	amparado	por	regime	próprio	de	previdência.	

C)	Enquanto	o	acesso	à	saúde	é	universal	e	independe	de	qualquer	retribuição	financeira	por	parte	
do	usuário,	o	acesso	à	previdência	e	à	assistência	social	exige	a	contribuição	direta	do	beneficiário	
ou	do	assistido.	

D)	A	 irredutibilidade	do	valor	dos	benefícios	está	elencada	entre	os	princípios	constitucionais	da	
seguridade	social.	

E)	Todas	as	entidades	beneficentes	são	isentas	de	contribuição	para	a	seguridade	social.	

Comentários	
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A)	Falso.	A	gestão	da	seguridade	social	deve	ser	quadripartite,	com	a	participação	dos	trabalhadores,	
dos	empregadores,	dos	aposentados	e	do	governo.	Art.	194,	parágrafo	único,	VII,	da	CF/88.	

B)	Falso.	 Caso	o	 trabalhador	 se	 enquadre	em	alguma	das	 atividades	 sujeitas	 ao	 regime	geral	 da	
previdência,	a	filiação	será	obrigatória.	Veremos	em	detalhes	em	outra	aula	desse	curso.	

C)	Falso.	Assistência	social	e	saúde	→	acesso	gratuito.	Previdência	→	depende	de	contribuição.	

D)	Correto.	Art.	194,	parágrafo	único,	IV,	da	CF/88.	

E)	Falso.	Apenas	as	que	se	enquadrarem	nos	requisitos	legais	serão	isentas	de	contribuição.	

Questão	12	

Com	relação	aos	beneficiários	do	RGPS,	assinale	a	opção	correta.	

A)	Para	efeitos	previdenciários,	presume-se	que	o	filho	e	o	enteado	com	menos	de	vinte	e	um	anos	
são	economicamente	dependentes	do	segurado.	

B)	Para	que	o	companheiro	de	segurado	do	mesmo	sexo	integre	o	rol	de	dependentes,	de	modo	que	
faça	jus	aos	mesmos	direitos	que	os	casais	heterossexuais	no	que	diz	respeito	ao	recebimento	de	
pensão	 por	morte,	 é	 indispensável	 que	 se	 comprove,	 além	 da	 vida	 em	 comum,	 a	 dependência	
econômica.	

C)	O	brasileiro	civil	que	trabalhe	fora	do	país	para	organismo	oficial	internacional	do	qual	o	Brasil	
seja	membro	efetivo,	ainda	que	 lá	domiciliado	e	contratado,	será	segurado	da	previdência	social	
como	empregado.	

D)	De	acordo	com	a	 jurisprudência	pacificada	do	STJ,	o	trabalho	urbano	de	um	dos	membros	do	
grupo	familiar	não	descaracteriza,	por	si	só,	os	demais	integrantes	como	segurados	especiais.	

E)	A	pessoa	física	que	tiver	deixado	de	exercer	atividade	remunerada	abrangida	pela	previdência	
social	manterá	a	qualidade	de	segurado,	independentemente	de	contribuições,	pelo	período	de	até	
doze	meses.	Esse	prazo	será	prorrogado	por	até	dezoito	meses,	caso	se	comprove	o	pagamento	de	
pelo	menos	cento	e	vinte	contribuições	mensais	ininterruptas.	

Comentários	

A)	Falso.	Os	filhos	possuem	dependência	presumida,	mas	os	enteados	precisam	comprová-la.	Art.	
16,	§	2º,	da	lei	n.	8.213/91.	

B)	Falso.	A	relação	de	companheirismo	recebe	a	mesma	proteção	legal	conferida	ao	casamento.	No	
que	tange	às	relações	homossexuais,	o	tratamento	é	exatamente	o	mesmo:	cônjuges/companheiros	
são,	presumidamente,	dependentes	econômicos.	Art.	16,	§	4º,	da	lei	n.	8.213/91.	

C)	Falso.	Nas	hipóteses	de	relação	de	trabalho	com	elemento	de	conexão	internacional,	o	Brasil	só	
faz	 o	 enquadramento	 obrigatório	 no	 RGPS	 -	 como	 empregado	 -	 se	 for	 possível	 cobrar	 as	
contribuições	patronais	do	tomador	de	serviço,	aqui	no	Brasil.	Na	situação	posta,	o	indivíduo	deverá	
se	filiar	como	contribuinte	individual	se	não	estiver	incluído	em	regime	próprio	de	previdência.	Art.	
11,	V,	“e”,	da	lei	n.	8.213.	
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D)	Correto.	O	 STJ	 julgou,	 pela	 sistemática	dos	 recursos	 repetitivos,	 o	AgRg	no	AREsp	269807	CE	
2012/0262987-0	firmando	a	tese	mencionada	pela	questão.	A	TNU	já	tinha	posicionamento	idêntico.	

E)	Falso.	O	período	de	graça	será	prorrogado	por	mais	12	meses,	de	acordo	com	o	art.	15,	§1º,	da	lei	
n.	8.213/91.	

Questão	13	

Acerca	do	regime	previdenciário	do	servidor	estatutário,	do	regime	de	previdência	privada	e	das	
entidades	de	previdência	complementar,	assinale	a	opção	correta.	

A)	Com	o	fim	da	regra	de	paridade	entre	ativos	e	inativos,	o	servidor	que	ingressar	no	serviço	público	
federal,	no	âmbito	do	Poder	Executivo,	nos	dias	atuais	não	poderá	se	aposentar	voluntariamente,	
pelo	 regime	 próprio,	 com	 proventos	 equivalentes	 à	 remuneração	 do	 cargo	 efetivo,	 devendo	 o	
cálculo	de	seus	proventos	ser	feito	com	base	na	média	aritmética	simples	da	remuneração	percebida	
nos	últimos	cinco	anos	de	exercício	no	cargo.	

B)	O	regime	de	previdência	privada	tem	como	características	a	complementaridade,	a	autonomia	
em	relação	ao	RGPS,	bem	como	o	caráter	facultativo,	e	baseia-se	na	constituição	de	reservas	que	
assegurem	o	benefício	contratado.	

C)	As	entidades	fechadas	de	previdência	complementar	têm	como	objetivo	único	a	administração	e	
execução	 de	 planos	 de	 benefícios	 de	 natureza	 previdenciária	 e	 são	 constituídas	 sob	 a	 forma	 de	
sociedade	anônima.	

D)	Tanto	as	entidades	abertas	de	previdência	complementar	quanto	as	fechadas	—	bem	como	os	
planos	de	benefícios	por	elas	operados	—	são	acessíveis	a	quaisquer	pessoas	interessadas.	

E)	Após	a	Emenda	Constitucional	n.º	20/1998,	passou-se	a	exigir	um	tempo	mínimo	de	cinco	anos	
de	efetivo	exercício	no	serviço	público	para	a	concessão	da	aposentadoria	voluntária	de	servidor	
público.	Além	disso,	passou	a	ser	requisito,	concomitantemente	com	o	tempo	de	contribuição,	uma	
idade	mínima	de	sessenta	anos	para	o	homem	e	de	cinquenta	e	cinco	anos	para	a	mulher.	

Comentários	

A)	Falso.	O	cálculo	não	leva	em	conta	apenas	os	cinco	últimos	anos	de	exercício,	mas	sim	uma	média	
dos	80%	maiores	salários	de	contribuição	desde	julho/94,	de	acordo	com	a	lei	n.	10.887/04.	

B)	Correto!	Art.	1º	da	Lcp	109/01.	

C)	Falso.	As	entidades	abertas	 se	constituem	sob	a	 forma	de	sociedades	anônimas.	As	estidades	
fechadas	se	constituirão	sob	a	forma	de	fundação	ou	sociedade	civil,	sem	fins	lucrativos.	Art.	31,	§1º,	
da	lep	109/01.	

D)	 Falso.	 Os	 planos	 fechados	 são	 acessíveis	 apenas	 aos	 funcionários	 ou	 associados	 da	 entidade	
instituidora.	Art.	31	da	Lco	109/01.	

E)	Falso.	A	EC	20/98	exige	cinco	anos	no	cargo	e	10	anos	no	serviço	público.	Art.	40,	III,	da	CF/88.	

Questão	14	
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Assinale	a	opção	correta	no	que	se	refere	ao	financiamento	da	seguridade	

A)	Em	obediência	ao	princípio	da	isonomia,	a	CF	veda	a	diferenciação	entre	alíquotas	ou	bases	de	
cálculo	de	contribuição	social	devida	por	empresas	de	ramos	distintos.	

B))	Não	obstante	a	determinação	constitucional	de	que	a	seguridade	social	seja	financiada	por	toda	
a	 sociedade,	 a	 União	 é	 a	 responsável	 pela	 cobertura	 de	 eventuais	 insuficiências	 financeiras	
decorrentes	do	pagamento	de	benefícios	de	prestação	continuada	da	previdência	social.	

C)	As	contribuições	sociais	destinadas	ao	financiamento	da	seguridade	social	não	podem	ser	exigidas	
no	mesmo	exercício	financeiro	em	que	tiver	sido	publicada	a	lei	que	as	instituir,	visto	que	a	elas	se	
aplica	o	princípio	da	anterioridade	constitucionalmente	previsto	para	os	tributos	em	geral.	

D)	As	aposentadorias	e	o	auxílio-doença	concedidos	pelo	RGPS	integram	o	salário	de	contribuição.	

E)	Caso	opte	pela	exclusão	do	direito	ao	benefício	de	aposentadoria	por	tempo	de	contribuição,	é	
dado	ao	segurado	empregado,	ao	contribuinte	individual	e	ao	facultativo	a	opção	de	reduzir	pela	
metade	a	alíquota	de	contribuição	incidente	sobre	o	seu	salário	de	contribuição.	

Comentários		

A)	Errado.	O	art.	195,	§	5º,	da	Constituição	Federal	estabelece	que	as	contribuições	sociais	poderão	
ter	 alíquotas	 ou	 bases	 de	 cálculo	 diferenciadas,	 em	 razão	 da	 atividade	 econômica,	 da	 utilização	
intensiva	de	mão	de	obra,	do	porte	da	empresa	ou	da	condição	estrutural	do	mercado	de	trabalho.		

B)	Correto.	A	União	realmente	é	responsável	pelo	pagamento	de	benefícios	em	caso	de	insuficiência	
financeira	da	previdência	social.	Lei	n.	8.212/91,	art.	16.	

C)	Errado.	As	contribuições	podem	ser	exigidas	no	mesmo	exercício	financeiro,	desde	que	respeitada	
a	anterioridade	nonagesimal.	Art.	195,	§6º,	da	CF/88.	

D)	Errado.	Em	regra,	os	benefícios	previdenciários	não	integram	o	salário-de-contribuição.	Exceção	
é	feita	ao	salário-maternidade,	pelo	art.	28,	§2º,	da	lei	n.	8.212/91.		

E)	 Errado.	 Esta	 opção	 somente	 é	 dada	 ao	 contribuinte	 individual	 e	 ao	 facultativo,	mas	 não	 aos	
empregados.	Ademais,	a	alíquota	de	contribuição	não	cai	pela	metade.	Cai	de	20%	para	11%.	Art.	
21,	§2º	da	lei	n.	8.212/91.	

Portanto,	a	resposta	correta	está	na	alternativa	B.	

Questão	15	

João,	empresário	e	segurado	do	RGPS	há	vinte	anos	—	sem	interrupção	que	implique	a	perda	da	
qualidade	de	segurado	—,	é	casado	há	dez	anos	com	Maria,	que	passou	a	contribuir	regularmente	
para	a	previdência	social	somente	em	janeiro	de	2015,	quando	começou	a	trabalhar	no	seu	primeiro	
emprego.	Maria	e	João	são	pais	de	uma	criança	de	cinco	anos	de	idade.	Além	do	filho	e	da	esposa,	
João	 tem	 como	 dependente	 seu	 pai,	 Tobias,	 que	 tem	 mais	 de	 setenta	 anos	 e	 é	 inválido.	
Acerca	 dessa	 situação	 hipotética,	 assinale	 a	 opção	 correta	 com	 base	 no	 regramento	 legal	 dos	
benefícios	previdenciários:	



	

QUESTÕES	COMENTADAS	DO	TRF	1ª	REGIÃO	

EQUIPE	DE	PROFESSORES	ESTRATÉGIA	CARREIRAS	JURÍDICAS	 	

	

	

	
	

	 13	
120	

A)	Para	obtenção	de	aposentadoria	integral	por	tempo	de	contribuição,	é	indispensável	que	João	
comprove	—	além	da	carência	exigida	e	de	pelo	menos	trinta	anos	de	contribuição	—,	ainda	manter	
a	condição	de	segurado	na	data	do	requerimento	do	benefício.	

B)	Caso	João	venha	a	falecer,	o	valor	do	benefício	de	pensão	por	morte	deixado	por	ele	deverá	ser	
rateado,	em	partes	iguais,	entre	a	esposa,	o	filho	e	o	pai	inválido.	

C)	É	garantido	a	João	o	pagamento	de	salário-maternidade	por	sessenta	dias,	caso	ele	venha	a	adotar	
uma	 criança.	 Tal	 benefício,	 contudo,	 não	 poderá	 ser	 concedido,	 concomitantemente,	 à	 mãe	
biológica	da	criança.	

D)	Caso	venha	a	ser	vítima	de	acidente	de	qualquer	natureza	ou	causa	que	a	afaste	temporariamente	
de	suas	atividades	laborais,	Maria	fará	jus	ao	recebimento	do	benefício	auxílio-doença,	ainda	que	o	
período	de	carência	legal	de	doze	contribuições	mensais	não	tenha	decorrido.	

E)	Se	João	se	aposentar	por	invalidez	e	precisar	de	assistência	permanente	de	outra	pessoa,	o	valor	
de	seu	benefício	será	acrescido	de	25%,	exceto	se	o	acréscimo	fizer	que	o	valor	do	benefício	atinja	o	
limite	máximo	legal,	hipótese	em	que	será	pago	no	valor	do	teto.	

Comentários	

A)	Falso.	Desde	o	advento	da	Emenda	Constitucional	n.	20/98,	o	art.	201,	§7o,	I,	da	CF/88	passou	a	
exigir	35	anos	de	contribuição	para	o	homem	se	aposentar	pelo	RGPS	(aposentadoria	por	tempo	de	
contribuição).	O	art.	52	da	lei	n.	8.213/91	encontra-se	desatualizado.	

B)	Falso.	Os	cônjuges/companheiros	e	os	filhos	concorrem	em	igualdade	de	condições	pela	pensão.	
Os	 avós	 só	 receberão	 o	 benefício	 se	 não	 houver	 nenhum	 dependente	 daquela	 categoria,	 como	
dispõe	o	art.	16	I,	II	e	§1º	da	lei	n.	8.213/91.	

C)	Falso.	Atualmente,	a	legislação	confere	direitos	iguais	ao	homem	e	à	mulher	que	adotarem	uma	
criança.	O	prazo	do	benefício	é	de	120	dias,	conforme	o	art.	71-A	da	lei	n.	8.213/91.	

D)	 O	 gabarito	 preliminar	 indicava	 este	 item	 como	 correto.	 Com	 efeito,	 o	 acidente	 de	 qualquer	
natureza	afasta	a	necessidade	de	cumprimento	da	carência	de	12	meses	do	auxílio-doença,	como	se	
vê	no	art.	26,	II,	da	lei	n.	8.213/91.	Acontece	que	o	auxílio-doença	só	é	devido	a	partir	do	16º	dia	de	
afastamento	e	a	questão	não	especificou	qual	seria	o	prazo	do	afastamento	“temporário”.	Se	for	de	
16	dias	ou	mais,	estaria	correta.	Se	for	de	até	15	dias,	estaria	errada.	Por	isso,	a	questão	foi	anulada.	

E)	Falso.	A	aposentadoria	por	invalidez	com	acréscimo	de	25%	pode	ultrapassar	o	teto	máximo	do	
RGPS,	conforme	o	art.	45,	parágrafo	único,	“a”,	da	lei	n.	8.213/91.	

Questão	16	

Conforme	a	jurisprudência	do	STF,	o	princípio	da	insignificância:	

A)	não	se	aplica	ao	crime	de	contrabando.	

B)	não	 se	aplica	ao	 tráfico	 internacional	de	armas	de	 fogo,	exceto	em	casos	que	 se	 restrinjam	a	
cápsulas	de	munição.	

C)	deve	ser	adotado	em	casos	de	crime	de	tráfico	de	drogas.	
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D)	é	aplicável	ainda	que	o	agente	seja	reincidente	ou	tenha	cometido	o	mesmo	gênero	de	delito	
reiteradas	vezes.	

E)	é	aplicável	ao	crime	de	roubo	

Comentários	

A	alternativa	A	está	correta,	sendo	o	gabarito	da	questão.	Os	tribunais	superiores	 já	 firmaram	o	
entendimento	de	que	não	é	possível	a	aplicação	do	princípio	da	 insignificância	 (ou	bagatela)	nos	
crimes	de	contrabando.	O	dano	oriundo	dessa	prática	não	se	restringe	ao	campo	tributário,	mas	ao	
fato	de	serem	importados	produtos	proibidos,	que	podem	causar	danos	superiores	(a	exemplo	disso	
temos:	cigarros,	coletes	à	prova	de	balas,	armas	de	pressão,	dentre	outros).	

Por	sua	vez,	a	alternativa	B	é	incorreta,	considerando	que	no	caso	de	tráfico	internacional	de	armas	
de	fogo,	ainda	que	se	trate	de	cápsulas	de	munição,	não	se	pode	falar	em	princípio	da	insignificância.	
Considera-se	que	o	crime	é	de	perigo	abstrato.	

É	incorreta	a	alternativa	C,	pois	prevalece,	no	STJ,	que	a	pequena	quantidade	de	droga	não	enseja	
atipicidade	da	conduta,	porque	“o	delito	previsto	no	art.	28	da	Lei	nº	11.343/06		é		crime		de		perigo		
abstrato		e,	além	disso,	o	reduzido	volume		da		droga		é		da		própria		natureza		do		crime		de		porte	
de	entorpecentes	para	uso	próprio”	(AgRg	no	AREsp	1093488/RS).	

Apesar	de	o	STF,	em	alguns	casos,	ter	reconhecido	o	princípio	da	insignificância	nos	crimes	em	que	
o	agente	era	reincidente,	existe	uma	análise	mais	crítica	quando	tal	reincidência	se	opera	no	mesmo	
crime.	Logo,	não	é	pacífico,	ainda,	esse	reconhecimento	nos	casos	de	reincidência	específica,	por	
isso	que	consideraremos	incorreta	a	alternativa	D.	

A	alternativa	E	está	incorreta	em	razão	de	os	bens	jurídicos	tutelados	pelo	crime	de	roubo	serem	o	
patrimônio	e	a	integridade	física.	Tratando-se	de	crime	complexo,	em	que	se	utiliza	grave	ameaça	
ou	violência,	é	inviável	a	aplicação	do	princípio	da	bagatela,	mesmo	porque	não	se	pode	falar	em	
ausência	de	periculosidade	nem	em	mínima	ofensividade	da	conduta.	

Questão	17	

Com	relação	ao	crime	de	dispensa	ou	inexigibilidade	indevida	de	licitação,	previsto	no	art.	89,	caput	
da	Lei	nº	8.666/1993	(dispensar	ou	inexigir	licitação	fora	das	hipóteses	previstas	em	lei,	ou	deixar	de	
observar	as	formalidades	pertinentes	à	dispensa	ou	à	inexigibilidade),	assinale	a	opção	correta.	

A)	A	persecução	penal	motivada	pela	prática	do	crime	em	questão	dependerá	de	desaprovação	das	
contas	do	governo	por	parte	do	tribunal	de	contas	do	estado	em	que	ocorrer	a	ausência	de	licitação.	

B)	Somente	o	servidor	público	poderá	figurar	como	autor	ou	coautor	do	delito	em	apreço.	

C)	Não	é	preciso	que	o	servidor	público	esteja	no	exercício	de	sua	função	pública	para	que	reste	
configurado	 o	 referido	 crime,	 uma	 vez	 que	 o	 ato	 poderá	 ser	 praticado	 por	 quem	 estiver,	 por	
exemplo,	em	gozo	de	férias	de	licença.	

D)	O	delito	em	questão	admite	a	modalidade	culposa,	caso	em	que	a	pena	aplicável	será	diminuída	
em	um	terço.	
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E)	 Segundo	 o	 STF,	 configurar-se-á	 o	 referido	 delito,	 se	 for	 contratado	 advogado	 sem	 concurso	
público	para	a	defesa	do	Estado	junto	a	tribunais	superiores.	

Comentários	

Questão	Anulada!	

A	alternativa	A	é	incorreta	porque	não	é	necessária	a	desaprovação	das	contas	para	que	o	delito	se	
configure.	Cuidam-se	de	 instâncias	diversas.	Neste	sentido,	o	STJ	 tem	decidido	que	“O	 fato	de	o	
Tribunal	 de	 Contas	 local	 ter	 entendido	 pela	 regularidade	 das	 contas	 questionadas	 não	 elide	 a	
persecução	criminal”	(RESp	1199887/PI).	

Também	é	incorreta	a	alternativa	B,	tendo	em	vista	que	o	particular	também	pode	ser	coautor	do	
delito	em	debate,	pois	a	qualidade	de	funcionário	público,	como	elementar	do	delito,	se	comunica	
aos	demais	agentes.	

O	servidor	público,	para	incorrer	no	delito,	deve	estar	no	exercício	de	suas	funções.	Logo,	por	estar	
gozando	de	férias,	se	encontra	afastado	da	sua	função	pública.	Sendo	assim,	é	incorreta	a	alternativa	
C.	

O	art.	89	da	Lei	n.	8.666/93	não	traz	previsão	para	a	modalidade	culposa.	Sendo	assim,	à	ausência	
de	disposição	legal	expressa,	não	é	possível	a	punição	por	elemento	subjetivo	que	não	seja	o	dolo.	
Por	isso,	está	errada	a	alternativa	D.	

A	contratação	de	advogado	sem	concurso	público	por	parte	do	Estado	não	configura,	por	si	só,	um	
crime.	Isto	porque	o	STF	entende	que	para	realizar	esse	tipo	de	contratação	devem	ser	levadas	em	
consideração	as	particularidades	de	cada	profissional,	uma	vez	que	a	escolha	é	pautada	na	confiança.	
Diante	disso,	também	está	errada	a	alternativa	E.	

Questão	18	

Segundo	o	CP,	deverá	ser	tipificada	como	crime	contra	a	fé	pública	a	conduta	de:	

A)	agente	que	adulterar	sinais	que	identifiquem	um	veículo	automotor.	

B)	funcionário	público	que	inserir	dados	falsos	em	banco	de	dados	da	administração	pública	para	
obter	vantagem	indevida	para	si.	

C)	funcionário	público	que	devassar	o	sigilo	de	proposta	de	concorrência	pública.	

D)	particular	que	rasgar	edital	afixado	por	ordem	de	funcionário	público.	

E)	agente	que	devassar	indevidamente	o	conteúdo	de	correspondência	fechada	dirigida	a	outrem.	

Comentários	

A	alternativa	A	está	correta,	porque	descreve	a	conduta	de	adulterar	ou	remarcar	número	de	chassi	
ou	qualquer	sinal	identificador	de	veículo	automotor,	de	seu	componente	ou	equipamento,	conforme	
art.	311,	compreendido	no	Título	X	–	Dos	crimes	contra	a	fé	pública.	

A	conduta	descrita	está	tipificada	no	art.	313-A	do	Código	Penal,	no	Título	XI	–	Dos	crimes	contra	a	
Administração	Pública.	Assim,	é	incorreta	a	assertiva	B.	
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Pela	mesma	razão	acima,	a	alternativa	C	é	incorreta,	considerando	que	o	crime	de	devassar	o	sigilo	
de	proposta	de	concorrência	pública	está	compreendido	no	rol	dos	crimes	contra	a	Administração	
Pública.	

O	particular	que	rasga	edital	afixado	por	ordem	de	funcionário	público	pratica	um	delito	contra	a	
Administração	Pública	(Título	XI),	mais	especificamente	nos	crimes	cometidos	por	particular	contra	
a	Administração	Pública.	Destarte,	é	incorreta	a	alternativa	D.	

A	alternativa	E	está	errada,	visto	que	a	conduta	descrita	está	tipificada	no	Título	I	–	Dos	crimes	contra	
a	pessoa.	

Questão	19	

Em	relação	à	Lei	de	Lavagem	de	Dinheiro	(Lei	nº.	9.613/1998),	assinale	a	opção	correta.	

A)	 Os	 tipos	 previstos	 na	 Lei	 de	 Lavagem	 de	 Dinheiro	 são	 próprios,	 pois	 o	 texto	 legal	 exige	 o	
pertencimento	dos	agentes	a	determinada	categoria	de	pessoas	que	fique	caracterizada	a	conduta	
criminosa.	

B)	 A	 doutrina	 majoritária	 identifica	 como	 bem	 jurídico	 do	 delito	 de	 lavagem	 de	 dinheiro	 a	
administração	da	justiça	e	(ou)	a	ordem	socioeconômica.	

C)	Para	que	tenha	direito	a	benefício	resultante	de	colaboração	premiada,	é	necessário	que	o	agente	
cumpra	dois	requisitos:	identifique	os	autores	e	informe	a	localização	dos	bens,	direitos	ou	valores	
objeto	do	crime.	

D)	Caso	uma	instituição	cuja	atividade	principal	seja	captação	de	recursos	financeiros	de	terceiros	
tenha	conhecimento	de	atos	suspeitos	previstos	nessa	lei,	deve	comunicar	o	fato	ao	Conselho	de	
Controle	das	Atividades	Financeiras	para	evitar	ser	responsabilizada	criminalmente.	

E)	 Se,	 em	 um	 escritório,	 ocorrer	 a	 prática	 reiterada	 de	 delitos	 previstos	 na	 referida	 lei	 com	 o	
conhecimento	dos	funcionários,	a	responsabilização	criminal	de	cada	um	desses	agentes	dependerá	
da	 comprovação	 de	 sua	 prática	 efetiva	 de	 atos	 de	 ocultação	 de	 bens,	 direitos	 ou	 valores	
provenientes	de	infração	penal.	

Comentários	

A	alternativa	A	está	errada,	visto	que	os	crimes	da	Lei	de	Lavagem	de	Dinheiro	são	comuns,	podendo	
ter	como	sujeito	ativo	qualquer	indivíduo.	

A	 CESPE	 considerou	 a	 alternativa	 B	 como	 correta.	 Há	 uma	 corrente	 que	 considera,	 como	 bem	
jurídico	tutelado,	a	ordem	socioeconômica	(majoritária).	Entretanto,	há	outra	corrente	(minoritária)	
considera	 a	 administração	 da	 justiça.	 O	 enunciado	 traz	 a	 expressão	 “e	 (ou)”,	 razão	 pela	 qual	 a	
assertiva	estaria	correta.	

A	alternativa	C	é	incorreta,	porque,	para	a	obtenção	do	benefício	oriundo	da	colaboração	premiada,	
basta	que	o	agente	dê	causa	a	um	ou	mais	dos	resultados	previstos	no	art.	4º	da	Lei	de	Organizações	
Criminosas.	
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Outrossim,	é	incorreta	a	alternativa	D	pois	a	instituição	não	praticou	crime,	mas	poderia	responder	
administrativamente	por	ter	ciência	de	possíveis	práticas	 ilícitas	e	não	comunicar,	nos	termos	do	
artigo	12	da	Lei	9.613/98.	

Na	 situação	 narrada	 pela	 alternativa	 E	 não	 é	 necessária	 a	 comprovação	 que	 os	 funcionários	
praticaram	atos	ocultação	de	bens	ou	valores	provenientes	da	infração	penal,	mas	estarão	incursos	
nas	penas	do	art.	1º	da	Lei	da	Lavagem	de	Dinheiro	pelo	fato	de	terem	conhecimento	das	atividades	
ilícitas	–	por	força	do	§	2º,	II	da	referida	lei.	Destarte,	a	alternativa	E	está	incorreta.	

Questão	20	

Prevista	no	CP	e	em	legislações	extravagantes,	a	multa	é	modalidade	de	pena	que	pode	ser	aplicada	
em	conjunto	com	a	pena	privativa	de	liberdade	ou	isoladamente.	Acerca	da	disciplina	contida	no	CP	
sobre	a	pena	de	multa,	assinale	a	opção	correta.	

A)	 O	 valor	 do	 dia-multa	 é	 arbitrado	 com	 base	 no	 salário	 mínimo	mensal	 vigente	 ao	 tempo	 da	
condenação	do	réu	e	deve	ser	atualizado,	quando	da	execução,	pelos	índices	de	correção	monetária	
aplicáveis.	

B)	Ao	fixar	a	pena	de	multa,	o	juiz	deve	atender	principalmente	ao	grau	de	reprovabilidade	do	delito	
e	 desconsiderar	 a	 situação	 econômica	 para	 não	 apenar	 diferentemente	 réus	 condenados	 pelo	
mesmo	crime.	

C)	O	CP	veda	a	substituição	de	pena	privativa	de	liberdade	pela	pena	de	multa	em	condenação	por	
crime	doloso,	embora	tal	substituição	seja	possível	em	casos	de	crime	culposo	e	contravenção	penal.	

D)	 As	 hipóteses	 de	 interrupção	 e	 suspensão	 da	 prescrição	 de	 penas	 de	 multa	 são	 as	 mesmas	
previstas	para	as	penas	privativas	de	liberdade,	tanto	antes	quanto	após	o	trânsito	em	julgado	da	
condenação.	

E)	Se	houver	concurso	 formal	ou	material	de	crimes	punidos	com	pena	de	multa,	ao	condenado	
devem	ser	aplicadas	distinta	e	integralmente	as	multas	referentes	a	cada	um	dos	delitos.	

Comentários	

A	alternativa	A	está	 incorreta	porque	o	art.	49,	§	1º	do	CP	dispõe	que	o	valor	do	dia-multa	será	
fixado	pelo	juiz,	não	podendo	ser	inferior	a	um	trigésimo	do	maior	salário	mínimo	vigente	no	período	
do	fato,	nem	podendo	ultrapassar	em	cinco	vezes	esse	salário.	

A	afirmação	trazida	pela	alternativa	não	prospera,	porque	o	art.	60	do	Código	Penal	determina	que	
a	situação	econômica	do	réu	deve	ser	levada	em	consideração	no	momento	da	fixação	da	multa,	
sendo	incorreta	a	alternativa	B.	

Está	incorreta	a	alternativa	C,	uma	vez	que	a	pena	privativa	de	liberdade	que	não	for	superior	a	seis	
meses	pode	ser	substituída	por	multa	(art.	60,	§	2º	do	CP),	desde	que	o	réu	não	seja	reincidente	em	
crime	doloso	e	a	culpabilidade,	os	antecedentes,	a	conduta	social	e	a	personalidade	do	condenado,	
bem	como	o	motivo	e	as	circunstâncias	demonstrem	que	a	substituição	é	suficiente	(art.	44,	II	e	III	
do	Código	Penal).	
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A	alternativa	D	está	errada,	considernado	que	as	causas	de	suspensão	e	interrupção	das	penas	de	
multa	 são	 reguladas	 pelos	 arts.	 116	 e	 117	 do	 Código	 Penal,	 contudo,	 transitando	 em	 julgado	 a	
sentença	que	fixou	a	multa,	passará	a	ser	regulada	pelo	Código	Tributário	Nacional.	

A	alternativa	E	está	correta,	sendo	o	gabarito	da	questão,	de	acordo	com	a	disposição	do	art.	70	do	
Código	Penal:	“no	concurso	de	crimes,	as	penas	de	multa	são	aplicadas	distinta	e	integralmente.”	

Questão	21	

Segundo	o	CP,	é	efeito	da	condenação	criminal	transitada	em	julgado	a:	

A)	perda	de	cargo	público,	que	se	dá	de	forma	automática	e	independente	de	motivação	por	parte	
do	juiz	se	houver	sido	aplicada	pena	privativa	de	liberdade	igual	ou	superior	a	um	ano,	nos	crimes	
praticados	com	abuso	de	poder.	

B)	obrigatoriedade	de	indenizar	a	vítima	pelos	danos	causados	pelo	crime,	desde	que	a	vítima	tenha	
se	 habilitado	 como	 assistente	 da	 acusação	 e	 formulado	 prova	 e	 pedido	 expresso	 acerca	 do	
reconhecimento	do	dano	causado.	

C)	 perda,	 em	 favor	 da	União,	 do	 produto	 do	 crime	 ou	 de	 qualquer	 bem	ou	 valor	 que	 constitua	
vantagem	alcançada	pelo	agente	com	a	prática	do	fato	criminoso,	ainda	que	isso	traga	prejuízo	à	
vítima,	que	deve	ajuizar	ação	de	perdas	e	danos	contra	o	condenado	se	desejar	indenização.	

D)	perda	automática	da	permissão	para	dirigir	ou	da	carteira	de	habilitação	quando	o	condenado	
tiver	usado	um	veículo	como	meio	para	a	prática	de	crime	doloso,	culposo	ou	contravenção	penal.	

E)	incapacidade	para	o	exercício	do	pátrio	poder	no	caso	de	crime	doloso	apenado	com	reclusão	e	
cometido	contra	filho,	desde	que	motivadamente	declarada	na	sentença.	

Comentários	

A	alternativa	A	está	incorreta	por	força	do	art.	92,	parágrafo	único	do	Código	Penal.	O	agente	não	
perderá	seu	cargo	de	forma	automática,	devendo	serem	os	motivos	declarados	na	sentença.		

Independente	de	prova	e	pedido	expresso	sobre	o	reconhecimento	do	dano	causado,	a	condenação	
torna	certa	a	obrigação	de	 indenizar	o	dano	causado	pelo	crime,	sendo	um	efeito	automático	da	
condenação.	Logo,	é	incorreta	a	assertiva	B.	

Está	incorreta	a	alternativa	C,	porque	estarão	ressalvados	os	direitos	da	vítima	ou	do	terceiro	de	
boa-fé,	em	consonância	com	o	que	aduz	o	art.	91,	II,	b	do	Código	Penal.	

Ainda	que	o	agente	possa	perder	sua	permissão	para	dirigir	porque	utilizou	um	veículo	como	meio	
para	prática	de	um	crime,	esta	perda	não	se	dará	de	forma	automática,	devendo	a	sentença	elencar	
as	motivações.	É	o	que	determina	o	parágrafo	único	do	artigo	92	do	CP.	Isto	posto,	a	alternativa	D	
está	incorreta.	

Está	correta	a	alternativa	E	porque	o	art.	92,	II,	do	Código	Penal,	determina	que	também	será	efeito	
da	condenação	a	incapacidade	para	o	exercício	do	poder	familiar,	da	tutela	ou	da	curatela	nos	crimes	
dolosos	sujeitos	à	pena	de	reclusão	cometidos	contra	outrem	igualmente	titular	do	mesmo	poder	
familiar,	contra	filho,	filha	ou	outro	descendente	ou	contra	tutelado	ou	curatelado.	Vale	lembrar	que	
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referido	 incido	 foi	 modificado	 recentemente	 (após	 a	 aplicação	 da	 prova)	 pela	 Lei	 13.715/2018.	
Entretanto,	 a	modificação	não	deixa	a	questão	 incorreta,	 apesar	de	 inadequação	de	 se	 falar	 em	
“pátrio	poder”.	

Questão	22	

Assinale	a	opção	correta	acerca	de	circunstâncias	agravantes	e	atenuantes,	bem	como	de	causas	de	
aumento	e	diminuição	de	pena.	

A)	A	condenação	anterior	transitada	em	julgado	por	crime	militar	próprio	induz	reincidência.	

B)	É	causa	de	diminuição	de	pena	a	reparação	do	dano	pelo	réu,	antes	do	julgamento	do	processo,	
em	caso	de	crime	sem	violência	ou	grave	ameaça	à	pessoa.	

C)	 De	 acordo	 com	 a	 jurisprudência	 consolidada	 do	 STJ,	 a	 confissão	 qualificada	 é	 circunstância	
atenuante	que	pode	levar	à	redução	da	pena	na	segunda	fase	da	dosimetria.	

D)	Segundo	a	 jurisprudência	mais	recente	do	STF	e	do	STJ,	a	atenuante	da	confissão	espontânea	
deve	ser	considerada	preponderante	com	relação	à	reincidência.	

E)	Há	reincidência	quando	o	julgamento	de	novo	crime	cometido	pelo	agente	ocorre	após	trânsito	
em	julgado	da	condenação	pelo	crime	anterior.	

Comentários	

Questão	Anulada	!!	

A	alternativa	A	está	incorreta,	com	fulcro	no	art.	64,	II,	do	Código	Penal,	que	aduz	que	para	efeito	
de	reincidência	não	serão	considerados	os	crimes	militares	próprios	e	políticos.	

Pode-se	configurar	a	atenuante	constante	no	art.	65,	III,	do	Código	Penal.	Já	para	a	configuração	da	
causa	de	diminuição	de	pena	denominada	de	arrependimento	eficaz	e	prevista	no	artigo	16	do	CP,	
é	necessário	que	o	crime	tenha	sido	cometido	sem	violência	ou	grave	ameaça	e	que	a	reparação	do	
dano	ou	 restituição	 da	 coisa	antes	 do	 recebimento	da	 denúncia	 ou	 queixa.	 Logo,	 é	 incorreta	 a	
alternativa	B.	

Em	 relação	à	alternativa	C,	 está	 correta	atualmente,	 sendo	a	posição	do	STJ:	 “1.	 	 Este	 	 Tribunal	
Superior	tem	entendimento	firmado	no	enunciado	de	n.		545	da	súmula	de	sua	jurisprudência	que,	
"’quando	a	confissão	for	utilizada		para		a	formação	do	convencimento	do	julgador,	o	réu	fará	jus		à		
atenuante		prevista		no	art.	65,	III,	́ d´,	do	Código	Penal’,	sendo		indiferente	que	a	admissão	da	autoria	
criminosa	seja	parcial,	seja		qualificada,		seja		acompanhada		de	alguma	causa	excludente	de	ilicitude	
ou	de	culpabilidade.”	(STJ,	AgRg	no	AREsp	583205/SP).		

Entretanto,	a	jurisprudência	não	estava	consolidada	àquela	época,	sendo	que	a	Justificativa	do	Cespe	
foi:	"O	assunto	tratado	na	opção	apontada	como	gabarito	é	controverso	no	âmbito	do	STJ	e		do	STF.	
Por	esse	motivo,	anulou-se	a	questão."	Entretanto,	a	alternativa	só	pedia	o	posicionamento	do	STJ.	

É	 incorreta	a	alternativa	D	porque	desde	2012	o	STJ	entende	que	 tanto	a	 reincidência	quanto	a	
confissão	 devem	 ser	 consideradas	 preponderantes	 e,	 por	 isso,	 devem	 ser	 compensadas:	 “1.	 	 	 A		
jurisprudência		desta		Corte,		no		julgamento		do		EREsp		n.	1.154.752/RS,		apreciado		sob		o		rito		dos	
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recursos	 repetitivos,	 em	 23/5/2012,	 	 	 pacificou	 	 	 o	 	 	 entendimento	 	 de	 	 que	 	 a	 	 agravante	 	 da	
reincidência		deve		ser		compensada		com		a		atenuante		da	confissão	espontânea,		porquanto		ambas		
envolvem		a		personalidade	do	agente,	sendo,			por			consequência,			igualmente			preponderantes”	
(STJ,	AgRg	no	HC	473486/SP,	DJe	19/12/2018).	

Verifica-se	a	 reincidência	no	momento	que	o	agente	comete	novo	crime,	depois	de	transitar	em	
julgado	sentença	que	o	condenou	por	crime	anterior,	de	acordo	com	art.	63	do	CP.	Diante	disso,	é	
incorreta	a	alternativa	E.	

Questão	23	

Em	cada	uma	das	opções	abaixo,	é	apresentada	uma	situação	hipotética,	seguida	de	assertiva	a	ser	
julgada.	Assinale	a	opção	que	apresenta	a	assertiva	correta.	

A)	Júlio	recebeu	de	boa-fé	moeda	falsa	em	transação	comercial	e,	após	saber	da	falsidade	e	visando	
evitar	prejuízo,	 restituiu	 a	moeda	à	 circulação	ao	 realizar	 compras	em	um	supermercado.	Nessa	
situação,	ao	fazer	pagamento	de	suas	compras	com	moeda	falsa,	Júlio	praticou	crime	punido	com	
pena	de	detenção.	

B)	Renato,	guarda	municipal	de	cidade	brasileira,	favoreceu	a	remessa	de	um	lote	de	trinta	armas	
de	fogo	de	uso	permitido,	sem	autorização	da	autoridade	competente,	para	país	fronteiriço	com	o	
Brasil.	Nessa	 situação,	Renato	praticou	crime	de	 tráfico	 internacional	de	arma	de	 fogo,	 sem	que	
incida	causa	de	aumento	de	pena	prevista	no	Estatuto	do	Desarmamento.	

C)	José,	com	o	intuito	de	enganar	representante	de	instituição	bancária	para	celebrar	contrato	de	
mútuo,	 apresentou	 contracheque	 e	 identidade	 falsos	 na	 ocasião	 do	 negócio.	 Nessa	 situação,	
praticou	crime	contra	o	sistema	financeiro.	

D)	Paulo	e	Pedro,	ambos	com	bons	antecedentes	e	sem	condenação	anterior	transitada	em	julgado,	
associaram-se	 a	 outros	 quatro	 indivíduos	 com	 o	 intuito	 de	 praticar	 reiteradamente	 a	 venda	 de	
substâncias	entorpecentes.	Nessa	situação,	Paulo	e	Pedro	cometeram	delito	de	associação	para	o	
tráfico	e,	em	razão	de	seus	antecedentes	pessoais,	devem	ser	beneficiados	com	diminuição	de	pena	
prevista	na	Lei	de	Entorpecentes.	

E)	Tarcísio,	presidente	de	uma	organização	não	governamental,	deixou	de	repassar	à	previdência	
social	as	 contribuições	 recolhidas	dos	empregados	dessa	associação	no	prazo	e	na	 forma	 legal	e	
convencional.	Nessa	situação,	caso	tenha	agido	com	dolo	específico,	ou	seja,	com	intuito	deliberado	
de	fraudar	a	previdência	social,	Tarcísio	terá	cometido	delito	de	apropriação	indébita	previdenciária.	

Comentários	

A	alternativa	A	está	correta.	O	agente	que	 receber	de	boa-fé,	 como	verdadeira,	moeda	 falsa	ou	
alterada,	mas	a	restitui	para	a	circulação,	é	punido	com	pena	de	detenção	de	seis	meses	a	dois	anos	
e	multa,	de	acordo	com	art.	289,	§	2º,	do	Código	Penal.	

Já	a	alternativa	B	é	incorreta,	em	decorrência	do	que	dispõe	o	art.	20	do	Estatuto	do	Desarmamento,	
que	aumenta	a	pena	de	metade	se	os	crimes	forem	praticados	por	integrantes	da	Guarda	Municipal.	
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Conforme	entendimento	do	 STJ,	 o	 agente	 incorreu	no	delito	 de	estelionato,	 porque	os	 recursos	
obtidos	 junto	 à	 instituição	 financeira	não	possuíam	destinação	específica,	 tratando-se	de	mútuo	
obtido	a	título	pessoal	(STJ,	CC	135258	/	SP).	Sendo	assim,	a	alternativa	C	está	incorreta.	

É	 incorreta	 a	 alternativa	 D	 porque,	 ao	 se	 associarem	 com	 outros	 indivíduos	 para	 a	 prática	 de	
atividade	criminosa,	integrando	organização	criminosa,	não	serão	beneficiados	pela	diminuição	de	
pena	do	art.	33,	§	4º	da	Lei	11.343/06.	Referida	minorante	somente	está	prevista	para	a	prática	do	
artigo	 33	 de	 referida	 lei,	 se	 o	 agente	 for	 primário,	 de	 bons	 antecedentes,	 não	 se	 dedique	 às	
atividades	criminosas	nem	integre	organização	criminosa.	Não	há	sequer	previsão	de	sua	aplicação	
para	o	crime	do	artigo	35	da	Lei	de	Drogas,	que	trata	da	associação	para	o	tráfico.		

A	alternativa	 E	 também	está	 errada	 pois	 para	 a	 configuração	 do	 delito	 de	 apropriação	 indébita	
previdenciária	 é	 dispensado	 o	especial	 fim	 de	 agir	 para	 causar	 prejuízo	 à	 autarquia.	 Assim,	 sua	
consumação	se	dá	com	a	conduta	de	apenas	deixar	de	repassar,	bastando	o	dolo	genérico.	

Questão	24	

Acerca	da	aplicação	de	medida	de	segurança,	assinale	a	opção	correta.	

A)	 O	 internado	 por	 medida	 de	 segurança	 deve	 ser	 encaminhado	 para	 estabelecimento	 com	
características	hospitalares,	onde	deve	receber	tratamento.	

B)	 Imposta	 medida	 de	 segurança	 de	 tratamento	 ambulatorial	 ao	 agente,	 será	 vedado	 ao	 juiz	
determinar	a	internação	desse	agente	mesmo	se	houver	piora	do	seu	quadro	de	sanidade	mental.	

C)	Se	o	agente	for	inimputável,	a	ele	deverá	ser	imposta	medida	de	segurança	de	internação,	ainda	
que	o	crime	seja	punido	com	detenção.	

D)	 Extinta	 a	 punibilidade,	 o	 juiz	 poderá	 determinar	 que	 o	 agente	 seja	 submetido	 a	 tratamento	
ambulatorial	 para	 garantia	 da	 ordem	 pública,	 se	 concluir	 que	 ele	 ainda	 oferece	 risco	 para	 a	
sociedade.	

E)	O	direito	brasileiro	proíbe	a	aplicação	de	pena	privativa	de	liberdade	a	agentes	semi-imputáveis	e	
restringe	a	punição	a	essas	pessoas	a	medidas	de	segurança	de	tratamento	ambulatorial.	

Comentários	

A	alternativa	A	está	correta.		

É	o	que	dispõe	o	art.	99	do	CP:	
Art.	99.	O	internado	será	recolhido	a	estabelecimento	dotado	de	características	hospitalares	e	será	submetido	a	
tratamento.	

A	alternativa	B	está	incorreta.	A	internação,	nesse	caso,	não	é	vedada,	porquanto	será	permitida	
quando	necessária	para	fins	curativos,	nos	termos	do	art.	97,	§	4º	do	CP:	

§	4º	-	Em	qualquer	fase	do	tratamento	ambulatorial,	poderá	o	juiz	determinar	a	internação	do	agente,	se	essa	
providência	for	necessária	para	fins	curativos.	

A	alternativa	C	está	incorreta.	Em	se	tratando	de	crimes	punidos	com	detenção,	conforme	o	art.	97,	
caput	do	CP,	poderá	o	juiz	submeter	o	acusado	inimputável	a	tratamento	ambulatorial:	
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Art.	97.	Se	o	agente	for	inimputável,	o	juiz	determinará	sua	internação	(art.	26).	Se,	todavia,	o	fato	previsto	como	
crime	for	punível	com	detenção,	poderá	o	juiz	submetê-lo	a	tratamento	ambulatorial	

A	alternativa	D	está	incorreta.	Uma	vez	extinta	a	punibilidade,	é	vedada	a	imposição	de	medidas	de	
segurança	ou,	caso	já	tenha	sido	imposta,	a	manutenção	de	seus	efeitos.	É	o	que	prevê	o	art.	96,	
parágrafo	único	do	CP:	

Parágrafo	 único.	 Extinta	 a	 punibilidade,	 não	 se	 impõe	medida	 de	 segurança	 nem	 subsiste	 a	 que	 tenha	 sido	
imposta.	

A	 alternativa	 E	 está	 incorreta.	 Aos	 agentes	 semi-inimputáveis	 é	 possível	 a	 imposição	 de	 pena	
privativa	de	liberdade	OU	medida	de	segurança	–	é	o	denominado	“sistema	vicariante”.	Conforme	
se	percebe	da	redação	do	art.	26,	parágrafo	único	do	CP,	a	consequência	da	verificação	de	semi-
imputabilidade	do	acusado	é	 a	possibilidade	de	 redução	de	 sua	pena	 (privativa	de	 liberdade).	A	
possibilidade	de	substituição	dessa	pena	privativa	de	liberdade	por	medida	de	segurança	consta	do	
art.	 98	do	CP,	 e	 se	 limita	 aos	 casos	em	que	 se	 verifique	que	o	 condenado	necessita	de	especial	
tratamento	curativo.	

Art.	26	-	É	isento	de	pena	o	agente	que,	por	doença	mental	ou	desenvolvimento	mental	incompleto	ou	retardado,	
era,	 ao	 tempo	 da	 ação	 ou	 da	 omissão,	 inteiramente	 incapaz	 de	 entender	 o	 caráter	 ilícito	 do	 fato	 ou	 de	
determinar-se	de	acordo	com	esse	entendimento.					

Parágrafo	único	-	A	pena	pode	ser	reduzida	de	um	a	dois	terços,	se	o	agente,	em	virtude	de	perturbação	de	saúde	
mental	 ou	por	 desenvolvimento	mental	 incompleto	 ou	 retardado	não	 era	 inteiramente	 capaz	 de	 entender	 o	
caráter	ilícito	do	fato	ou	de	determinar-se	de	acordo	com	esse	entendimento.			

Art.	 98	 -	 Na	 hipótese	 do	 parágrafo	 único	 do	 art.	 26	 deste	 Código	 e	 necessitando	 o	 condenado	 de	 especial	
tratamento	 curativo,	 a	 pena	 privativa	 de	 liberdade	 pode	 ser	 substituída	 pela	 internação,	 ou	 tratamento	
ambulatorial,	pelo	prazo	mínimo	de	1	(um)	a	3	(três)	anos,	nos	termos	do	artigo	anterior	e	respectivos	§§	1º	a	
4º.	

Questão	25	

A	 respeito	 de	 princípios	 que	 norteiam	o	 ordenamento	 jurídico	 brasileiro	 em	matéria	 processual	
penal	e	acerca	da	fase	investigativa	da	persecução	penal,	assinale	a	opção	correta.	

A)	 Quando	 discordar	 de	 pedido	 de	 arquivamento	 feito	 pelo	MPF,	 o	 juiz	 federal	 singular	 deverá	
remeter	os	autos	ao	procurador-geral	da	República,	de	acordo	com	o	CPP.	

B)	Se	houver	delação	anônima	em	crime	de	ação	penal	privada,	poderá	a	autoridade	policial	iniciar	
o	inquérito	sem	a	prévia	autorização	da	vítima,	visando	resguardar	a	materialidade	do	crime.	

C)	Caso	conclua	pela	atipicidade	da	conduta	investigada,	a	autoridade	policial	poderá	determinar	o	
arquivamento	do	inquérito.	

D)	Há	diversas	normas	do	CPP	que	são	derivadas	do	princípio	do	favor	rei,	entre	as	quais	estão	as	
referentes	à	titularidade	exclusiva	da	defesa	de	fazer	uso	dos	embargos	infringentes	e	de	nulidade.	

E)	O	princípio	do	contraditório	é	aplicado	indistintamente	tanto	na	fase	investigativa	quanto	durante	
a	ação	penal.	

Comentários	
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Questão	ANULADA	

A)	ERRADA.	Essa	alternativa	foi	considerada	errada	pela	banca	examinadora,	mas	vejamos	alguns	
pontos.	O	art.	28	do	CPP	prevê	a	remessa	dos	autos,	em	havendo	discordância	entre	o	juiz	e	o	MP	
acerca	do	pedido	de	arquivamento,	ao	“procurador-geral”,	sem	apresentar	mais	detalhes	sobre	essa	
autoridade.		

No	 âmbito	 estadual,	 o	 processo	 será	 remetido	 ao	 respectivo	 Procurador-Geral	 de	 Justiça,	
autoridade-maior	dentro	da	estrutura	do	Ministério	Público	dos	Estados.	Por	sua	vez,	no	âmbito	
federal,	fosse	seguido	o	mesmo	raciocínio	do	citado	artigo,	seria	o	processo	remetido	ao	Procurador-
Geral	 da	 República,	 chefe	 do	 Ministério	 Público	 da	 União,	 que	 compreende,	 dentre	 outros,	 o	
Ministério	Público	Federal.	Ocorre	que,	em	relação	ao	MPF,	o	art.	28	do	CPP	deve	ser	analisado	em	
conjunto	com	o	art.	62,	IV	da	Lei	Complementar	75/1993,	dispositivo	esse	que	confere	às	Câmaras	
de	Coordenação	e	Revisão	(e	não	ao	PGR)	a	incumbência	de	manifestação	nos	casos	de	pedidos	de	
arquivamento	do	inquérito	policial.	

Art.	28,	CPP.		Se	o	órgão	do	Ministério	Público,	ao	invés	de	apresentar	a	denúncia,	requerer	o	arquivamento	do	
inquérito	policial	ou	de	quaisquer	peças	de	informação,	o	juiz,	no	caso	de	considerar	improcedentes	as	razões	
invocadas,	fará	remessa	do	inquérito	ou	peças	de	informação	ao	procurador-geral,	e	este	oferecerá	a	denúncia,	
designará	outro	órgão	do	Ministério	Público	para	oferecê-la,	ou	insistirá	no	pedido	de	arquivamento,	ao	qual	só	
então	estará	o	juiz	obrigado	a	atender.	

Art.	62,	LC	75/93.	Compete	às	Câmaras	de	Coordenação	e	Revisão:	

IV	-	manifestar-se	sobre	o	arquivamento	de	inquérito	policial,	 inquérito	parlamentar	ou	peças	de	informação,	
exceto	nos	casos	de	competência	originária	do	Procurador-Geral;	

Ou	seja,	pela	leitura	do	CPP	em	conjunto	com	a	disposição	específica,	a	assertiva	estaria	incorreta.	

B)	ERRADA.	Nos	termos	do	art.	5º,	§	5º	do	CPP,	nos	crimes	de	ação	pena	de	iniciativa	privada,	o	
inquérito	apenas	poderá	ser	instaurado	mediante	requerimento	do	ofendido	ou	representante.	

§	5º.	Nos	crimes	de	ação	privada,	a	autoridade	policial	somente	poderá	proceder	a	inquérito	a	requerimento	de	
quem	tenha	qualidade	para	intentá-la.	

C)	ERRADA.	Não	cabe	à	autoridade	policial	arquivar	o	inquérito,	por	expressa	vedação	legal	(art.	17	
do	CPP):	

Art.	17.		A	autoridade	policial	não	poderá	mandar	arquivar	autos	de	inquérito.	

D)	 ERRADA.	 Essa	 era	 a	 alternativa	 correta	 segundo	 o	 gabarito	 preliminar;	 contudo,	 a	 banca	
examinadora,	 posteriormente,	 considerou	 a	 possibilidade	 de	 o	 MP	 fazer	 uso	 dos	 embargos	
infringentes	 a	 favor	do	 réu	e	 anulou	a	questão,	 por	não	haver	 assertiva	 correta.	 Com	efeito,	 há	
entendimento	doutrinário	nesse	sentido.	Veja	o	que	leciona	Renato	Marcão:	

“Oportuno	destacar,	todavia,	que	não	se	pode	afastar	peremptoriamente	a	possibilidade	de	esse	
tipo	de	recurso	ser	manejado	por	iniciativa	do	Ministério	Público,	dada	as	peculiaridades	de	suas	
atribuições	como	custos	legis,	permissivas	de	que	seu	atuar	coincida	com	pretensão	que	atenda	a	
interesse	defensório,	o	que	se	apresenta	mais	factível	quando	o	fundamento	do	recurso	tratar	de	
nulidade”	MARCÃO,	Renato.	Curso	de	processo	penal,	2ª	ed.,	São	Paulo:	Saraiva,	2017	
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Por	sua	vez,	Norberto	Avena	afirma	que	há	apenas	um	caso	que	admite	a	interposição	de	embargos	
infringentes	pelo	Ministério	Público,	que	seria	no	âmbito	da	Justiça	Militar,	nos	termos	do	art.	538	
do	CPPM:	

“Nesse	contexto,	caracteriza-se	como	recurso	privativo	da	defesa,	 regra	esta	que	se	 ressalva	 tão	
somente	nos	embargos	infringentes	previstos	no	art.	538	do	Código	de	Processo	Penal	Militar,	o	qual	
dispõe	que	o	Ministério	Público	e	o	réu	poderão	opor	embargos	de	nulidade,	infringentes	do	julgado	
e	de	declaração,	às	 sentenças	 finais	proferidas	pelo	Superior	Tribunal	Militar”	AVENA,	Norberto.	
Manual	de	Processo	Penal,	3ª	ed.,	Rio	de	Janeiro:	Forense;	São	Paulo:	Método,	2015.	

Por	um	ou	por	outro	lado,	não	se	pode	afirmar	que	se	trata	de	um	recurso	exclusivo	da	defesa.	

E)	ERRADA.	A	etapa	investigativa	apresenta	características	essencialmente	inquisitoriais,	dentre	as	
quais	 está	 a	 ausência	de	 contraditório.	Durante	 a	 ação	penal,	 todavia,	 não	há	dúvidas	de	que	o	
princípio	do	contraditório	deve	ser	respeitado.	

Questão	26	

Assinale	a	opção	correta	em	relação	à	competência	da	justiça	federal.		

A)	Incumbe	à	justiça	federal	julgar	habeas	corpus	impetrado	contra	infrações	disciplinares	atribuídas	
a	membros	das	Forças	Armadas.	

B)	É	de	exclusiva	competência	da	justiça	federal	processar	e	julgar	crimes	previstos	em	tratado	ou	
convenção	internacional,	uma	vez	que	compete	à	União	manter	relações	com	Estados	estrangeiros.	

C)	 Crimes	 relacionados	 a	 sindicatos	 a	 que	 estejam	 filiados	 agentes	 públicos	 federais	 devem	 ser	
julgados	pela	justiça	federal	devido	ao	interesse	da	União	na	apuração	desses	casos.	

D)	O	crime	de	 lavagem	de	dinheiro	é	de	competência	da	 justiça	federal,	uma	vez	que	 incumbe	à	
União	legislar	sobre	o	sistema	monetário.	

E)	 Conforme	 previsto	 na	 Lei	 n.º	 11.343/2006,	 o	 tráfico	 internacional	 de	 drogas	 que	 ocorrer	 em	
município	 que	 não	 seja	 sede	 de	 vara	 federal	 deve	 ser	 processado	 e	 julgado	 perante	 a	 justiça	
estadual,	o	que	caracteriza	delegação	de	competência.	

Comentários	

Questão	ANULADA	-	não	há	alternativa	correta.	

Alternativa	A	 está	 ERRADA.	 Essa	 era	 a	 alternativa	 ‘correta’	 pelo	 gabarito	 preliminar,	 antes	 de	 a	
questão	ser	anulada.	Em	primeiro	lugar,	há	se	registrar	que,	ao	menos	pelo	texto	da	Constituição	
Federal	(art.	142,	§	2º),	“não	caberá	habeas	corpus	em	relação	a	punições	disciplinares	militares”.	
Todavia,	a	jurisprudência	dos	tribunais	superiores	já	assentou	que	o	writ	será	admitido	para	análise	
de	 legalidade	 do	 ato	 administrativo,	 sem	 que	 se	 adentre	 na	 análise	 do	mérito	 (oportunidade	 e	
conveniência)	da	punição.	Nesse	sentido,	confira	a	esclarecedora	ementa	do	seguinte	 julgado	do	
STF:	

EMENTA:	RECURSO	ORDINÁRIO	EM	HABEAS	CORPUS.	PROCESSUAL	PENAL.	INFRAÇÃO	DISCIPLINAR.	PUNIÇÃO	
IMPOSTA	A	MEMBRO	DAS	FORÇAS	ARMADAS.	CONSTRIÇÃO	DA	LIBERDADE.	HABEAS	CORPUS	CONTRA	O	ATO.	
JULGAMENTO	 PELA	 JUSTIÇA	 MILITAR	 DA	 UNIÃO.	 IMPOSSIBILIDADE.	 INCOMPETÊNCIA.	 MATÉRIA	 AFETA	 À	
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JURISDIÇÃO	DA	JUSTIÇA	FEDERAL	COMUM.	INTERPRETAÇÃO	DOS	ARTS.	109,	VII,	e	124,	§	2º.	I	-	À	Justiça	Militar	
da	União	 compete,	 apenas,	 processar	 e	 julgar	 os	 crimes	militares	 definidos	 em	 lei,	 não	 se	 incluindo	 em	 sua	
jurisdição	as	ações	contra	punições	relativas	a	infrações	(art.	124,	§	2º,	da	CF).	II	-	A	legalidade	da	imposição	de	
punição	constritiva	da	liberdade,	em	procedimento	administrativo	castrense,	pode	ser	discutida	por	meio	de	
habeas	 corpus.	 Precedentes.	 III	 -	Não	estando	o	ato	 sujeito	 a	 jurisdição	militar,	 sobressai	 a	 competência	da	
Justiça	Federal	para	o	julgamento	de	ação	que	busca	desconstituí-lo	(art.	109,	VII,	CF).	IV	-	Reprimenda,	todavia,	
já	 cumprida	 na	 integralidade.	 V	 -	 HC	 prejudicado.	 (RHC	 88543,	 Relator(a):	 	 Min.	 RICARDO	 LEWANDOWSKI,	
Primeira	Turma,	 julgado	em	03/04/2007,	DJe-004	DIVULG	26-04-2007	PUBLIC	27-04-2007	DJ	27-04-2007	PP-
00070	EMENT	VOL-02273-02	PP-00241).	

Em	 relação	 à	 competência	 para	 o	 julgamento	 dessa	 ação	 constitucional,	 percebe-se	 que	 a	
Constituição	Federal	não	conferiu	à	Justiça	Militar	da	União	(ao	contrário	do	que	fez	com	a	Justiça	
Militar	 dos	 Estados)	 competência	 para	 julgamento	 das	 ações	 judiciais	 contra	 atos	 disciplinares	
militares,	mas	tão	somente	o	julgamento	dos	crimes	militares.	Veja	o	que	dispõem	os	arts.	124,	caput	
(em	relação	à	JMU)	e	125,	§	4º	(em	relação	à	JME),	ambos	da	CF:	

Art.	124.	À	Justiça	Militar	compete	processar	e	julgar	os	crimes	militares	definidos	em	lei.	

Art.	125.	Os	Estados	organizarão	sua	Justiça,	observados	os	princípios	estabelecidos	nesta	Constituição.	[...]	

§	4º	Compete	à	Justiça	Militar	estadual	processar	e	julgar	os	militares	dos	Estados,	nos	crimes	militares	definidos	
em	lei	e	as	ações	judiciais	contra	atos	disciplinares	militares,	ressalvada	a	competência	do	júri	quando	a	vítima	
for	civil,	cabendo	ao	tribunal	competente	decidir	sobre	a	perda	do	posto	e	da	patente	dos	oficiais	e	da	graduação	
das	praças.			

Desta	 forma,	no	âmbito	 federal	 (Forças	Armadas),	o	 julgamento	do	habeas	corpus	não	caberia	à	
Justiça	Militar	da	União,	mas	à	Justiça	Federal,	como	se	percebe	do	art.	109,	VII	da	CF:	

Art.	109.	Aos	juízes	federais	compete	processar	e	julgar:	[...]	

VII	 -	 os	 habeas	 corpus,	 em	matéria	 criminal	 de	 sua	 competência	 ou	 quando	 o	 constrangimento	 provier	 de	
autoridade	cujos	atos	não	estejam	diretamente	sujeitos	a	outra	jurisdição.	

De	todo	modo,	a	banca	optou	por	considerar	a	alternativa	incorreta.	Ao	que	tudo	indica,	assim	o	fez	
considerando	que,	como	regra	geral	(art.	142,	§	2º	da	CF),	não	cabe	habeas	corpus	contra	infrações	
disciplinares	militares,	e	a	possibilidade	do	seu	manejo	visando	a	análise	de	legalidade	ou	teratologia	
da	punição	constituiria	hipótese	excepcionalíssima	admitida	jurisprudencialmente.	

A	alternativa	 B	 está	 ERRADA.	O	 art.	 109,	 V	 da	 CF,	 ao	 dispor	 sobre	 a	 competência	 da	 JF	 para	 o	
julgamento	de	crimes	previstos	em	tratado	ou	convenção	internacional,	condiciona	a	fixação	dessa	
competência	ao	lugar	dos	atos	de	execução	e	do	resultado	pretendido	ou	alcançado:	

Art.	109.	Aos	juízes	federais	compete	processar	e	julgar:	[...]	

V	-	os	crimes	previstos	em	tratado	ou	convenção	internacional,	quando,	iniciada	a	execução	no	País,	o	resultado	
tenha	ou	devesse	ter	ocorrido	no	estrangeiro,	ou	reciprocamente;	

O	fato	de	o	próprio	texto	constitucional	minudenciar	esses	pontos	evidencia	que	essa	competência	
não	é	exclusiva	da	Justiça	Federal.	

A	alternativa	C	está	ERRADA.	Salvo	engano	de	nossa	parte,	não	há	qualquer	previsão	nesse	sentido	
no	ordenamento	 jurídico	brasileiro.	Diante	da	ausência	de	previsão	 legal	 e	não	 se	 vislumbrando	
interesse	da	União,	esses	crimes	seguirão	as	regras	gerais	de	competência.	
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A	alternativa	D	está	ERRADA.	O	crime	de	lavagem	de	dinheiro,	a	depender	do	caso,	poderá	ser	tanto	
da	competência	da	Justiça	Estadual	quanto	da	Justiça	Federal.	Será	de	competência	da	JF	nas	duas	
hipóteses	previstas	no	art.	2º,	III	da	Lei	9.613/1998,	que	dispõe:	

Art.	2º	O	processo	e	julgamento	dos	crimes	previstos	nesta	Lei:	[...]	

III	-	são	da	competência	da	Justiça	Federal:	

a)	 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;	

b)	quando	a	infração	penal	antecedente	for	de	competência	da	Justiça	Federal.	[...]	

Via	de	consequência,	nos	demais	casos	a	competência	para	o	julgamento	dos	crimes	de	lavagem	de	
dinheiro	será	da	Justiça	Estadual.	

A	alternativa	E	está	ERRADA.	Se	o	município	no	qual	o	crime	 foi	praticado	não	 for	 sede	de	vara	
federal,	o	seu	processamento	e	julgamento	ocorrerão	na	vara	federal	da	respectiva	circunscrição,	
nos	termos	do	art.	70,	parágrafo	único	da	Lei	11.343/2006:	

Art.	70.		O	processo	e	o	julgamento	dos	crimes	previstos	nos	arts.	33	a	37	desta	Lei,	se	caracterizado	
ilícito	transnacional,	são	da	competência	da	Justiça	Federal.	

Parágrafo	único.	 	Os	crimes	praticados	nos	Municípios	que	não	sejam	sede	de	vara	federal	serão	
processados	e	julgados	na	vara	federal	da	circunscrição	respectiva.	

Questão	27	

Em	relação	à	prova	testemunhal,	assinale	a	opção	correta.	

A)	Nos	termos	do	CPP,	para	que	um	militar	seja	inquirido	em	juízo,	deve	ser	feita	uma	requisição	
diretamente	à	autoridade	que	lhe	seja	hierarquicamente	superior.		

B)	 A	 legislação	 brasileira	 é	 silente	 no	 que	 se	 refere	 à	 realização	 de	 oitiva	 de	 testemunha	 por	
videoconferência,	 uma	 vez	que	os	 legisladores	 reconhecem	a	dificuldade	que	muitos	municípios	
teriam	em	providenciar	o	equipamento	necessário.	

C)	Quando	não	for	possível	obter	ou	integrar	a	prova	do	fato	e	de	suas	circunstâncias	por	outros	
meios,	o	ascendente	ou	descendente	do	réu	não	poderá	ser	eximido	de	depor	sob	compromisso.	

D)	Caso	um	deputado	federal	venha	a	ser	réu	em	uma	ação	penal,	sua	inquirição	deverá	se	dar	em	
local,	dia	e	hora	que	previamente	ele	ajustar	com	a	autoridade	judicial.	

E)	Para	a	produção	de	prova	testemunhal	em	outro	juízo,	deve	a	parte	requerer	a	expedição	de	carta	
rogatória	ou	precatória	ao	juiz,	demonstrando,	em	ambos	os	casos,	a	imprescindibilidade	da	prova	
testemunhal	na	motivação	do	requerimento.	

Comentários	

A	alternativa	A	está	CORRETA.	É	o	que	dispõe	o	art.	221,	§	2º	do	CPP:	
§	2º	Os	militares	deverão	ser	requisitados	à	autoridade	superior.	
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A	alternativa	B	está	ERRADA.	O	próprio	CPP	expressamente	a	prevê	no	seu	art.	217,	nos	casos	em	
que	a	presença	do	acusado	possa	prejudicar	a	veracidade	do	depoimento:	

Art.	217.		Se	o	juiz	verificar	que	a	presença	do	réu	poderá	causar	humilhação,	temor,	ou	sério	constrangimento	
à	 testemunha	 ou	 ao	 ofendido,	 de	 modo	 que	 prejudique	 a	 verdade	 do	 depoimento,	 fará	 a	 inquirição	 por	
videoconferência	e,	somente	na	impossibilidade	dessa	forma,	determinará	a	retirada	do	réu,	prosseguindo	na	
inquirição,	com	a	presença	do	seu	defensor.	

A	alternativa	C	 está	ERRADA	 -	na	 sua	parte	 final.	Nesse	 caso	o	ascendente	ou	descendente	não	
poderá	 se	 eximir	 da	 obrigação	 de	 depor,	 todavia,	 sem	 compromisso,	 como	 ‘informante’.	 Há	 se	
conjugar	a	leitura	do	art.	206	com	o	teor	do	art.	208	do	CPP.	

Art.	206.		A	testemunha	não	poderá	eximir-se	da	obrigação	de	depor.	Poderão,	entretanto,	recusar-se	a	fazê-lo	
o	ascendente	ou	descendente,	o	afim	em	linha	reta,	o	cônjuge,	ainda	que	desquitado,	o	irmão	e	o	pai,	a	mãe,	ou	
o	filho	adotivo	do	acusado,	salvo	quando	não	for	possível,	por	outro	modo,	obter-se	ou	integrar-se	a	prova	do	
fato	e	de	suas	circunstâncias.	

Art.	208.		Não	se	deferirá	o	compromisso	a	que	alude	o	art.	203	aos	doentes	e	deficientes	mentais	e	aos	menores	
de	14	(quatorze)	anos,	nem	às	pessoas	a	que	se	refere	o	art.	206.	

A	alternativa	D	 está	 ERRADA.	 Esse	prévio	 ajuste	de	 local,	 dia	 e	hora	 incide	nos	 casos	em	que	o	
deputado	federal	seja	testemunha	em	ação	penal	-	não	réu.	Veja	o	que	dispõe	o	art.	221,	caput	do	
CPP:	

Art.	 221.	O	Presidente	 e	o	Vice-Presidente	da	República,	 os	 senadores	 e	deputados	 federais,	 os	ministros	de	
Estado,	os	governadores	de	Estados	e	Territórios,	os	secretários	de	Estado,	os	prefeitos	do	Distrito	Federal	e	dos	
Municípios,	os	deputados	às	Assembleias	Legislativas	Estaduais,	os	membros	do	Poder	Judiciário,	os	ministros	e	
juízes	dos	Tribunais	de	Contas	da	União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal,	bem	como	os	do	Tribunal	Marítimo	
serão	inquiridos	em	local,	dia	e	hora	previamente	ajustados	entre	eles	e	o	juiz.						

Convém	 registrar	 que	 o	 referido	 artigo	 se	 encontra	 no	 Capítulo	 VI	 do	 CPP,	 referente	 às	
‘testemunhas’.	 Ainda,	 o	 dispositivo	 emprega	 o	 termo	 “inquiridos”,	 e	 réus	 não	 são	 exata	 e	
tecnicamente	inquiridos,	mas	sim	interrogados.	

A	alternativa	E	está	ERRADA.	A	produção	de	prova	testemunhal	em	outro	juízo	se	dá	por	meio	de	
carta	 precatória,	 a	 qual	 não	 necessita	 de	 qualquer	 demonstração	 de	 imprescindibilidade	 do	
depoimento,	como	se	percebe	do	art.	222,	caput	do	CPP:	

Art.	222.		A	testemunha	que	morar	fora	da	jurisdição	do	juiz	será	inquirida	pelo	juiz	do	lugar	de	sua	residência,	
expedindo-se,	para	esse	fim,	carta	precatória,	com	prazo	razoável,	intimadas	as	partes.	[...]	

Por	outro	lado,	a	produção	de	prova	testemunhal	fora	do	Brasil	ocorrerá	mediante	carta	rogatória,	
cuja	expedição,	sim,	ficará	condicionada	à	demonstração	prévia	de	imprescindibilidade	e	pagamento	
dos	custos	de	envio,	nos	termos	do	art.	222-A,	caput	do	CPP:	

Art.	222-A.	 	As	cartas	 rogatórias	 só	 serão	expedidas	 se	demonstrada	previamente	a	 sua	 imprescindibilidade,	
arcando	a	parte	requerente	com	os	custos	de	envio.	

Questão	28	

No	que	se	refere	aos	atos	de	comunicação	processual	no	processo	penal,	assinale	a	opção	correta.	
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A)	De	acordo	com	a	lei	que	dispõe	sobre	a	informatização	do	processo	judicial	(Lei	n.º	11.419/2006),	
a	citação	eletrônica	é	permitida	no	processo	penal	quando	se	tratar	de	infração	de	menor	potencial	
ofensivo.	

B)	Se	concluir	que	o	acusado	se	oculta	para	não	ser	citado,	o	oficial	de	 justiça	deverá	certificar	a	
ocorrência	e	considerá-lo	citado,	devolvendo,	em	seguida,	o	mandado	de	citação	ao	cartório.	

C)	No	processo	penal,	os	prazos	são	contados	a	partir	da	data	da	juntada	aos	autos	do	mandado	ou	
da	carta	precatória	ou	de	ordem.	

D)	Segundo	o	STF,	no	processo	penal,	é	nula	a	citação	por	edital	que	se	limite	a	indicar	o	dispositivo	
da	lei	penal	sem	apresentar	transcrição	da	denúncia	ou	queixa	pertinente	nem	resumir	os	fatos	em	
que	se	baseie.	

E)	A	 lei	 referente	à	 informatização	do	processo	 judicial	 (Lei	n.º	11.419/2006)	 incide	no	processo	
penal	e	determina	que	se	considerem	realizados	os	atos	processuais	por	meio	eletrônico	no	dia	e	
hora	do	seu	envio	ao	sistema	do	Poder	Judiciário.	

Comentários	

A	 alternativa	 A	 está	 ERRADA.	 O	 art.	 6º	 da	 referida	 Lei	 excetua	 da	 citação	 eletrônica	 os	 casos	
atinentes	ao	direito	processual	penal	ou	infracional:	

Art.	 6º	 Observadas	 as	 formas	 e	 as	 cautelas	 do	 art.	 5º	 desta	 Lei,	 as	 citações,	 inclusive	 da	 Fazenda	 Pública,	
excetuadas	as	dos	Direitos	Processuais	Criminal	e	Infracional,	poderão	ser	feitas	por	meio	eletrônico,	desde	que	
a	íntegra	dos	autos	seja	acessível	ao	citando.	

A	alternativa	B	está	ERRADA.	De	acordo	com	o	art.	362	do	CPP,	constatado	pelo	oficial	de	justiça	
que	o	acusado	‘se	oculta’	para	não	ser	citado,	deverá	proceder	à	sua	citação	por	hora	certa,	nos	
termos	do	Código	de	Processo	Civil:	

Art.	 362.	 	 Verificando	 que	 o	 réu	 se	 oculta	 para	 não	 ser	 citado,	 o	 oficial	 de	 justiça	 certificará	 a	 ocorrência	 e	
procederá	à	citação	com	hora	certa,	na	forma	estabelecida	nos	arts.	227	a	229	da	Lei	no	5.869,	de	11	de	janeiro	
de	1973	-	Código	de	Processo	Civil.	

A	 alternativa	 C	 está	 ERRADA.	 No	 processo	 penal,	 os	 prazos	 são	 contados	 da	 efetiva	 intimação,	
independentemente	da	data	em	que	houve	a	juntada	do	mandado	ou	carta	aos	autos.	É	o	que	dispõe	
literalmente	o	art.	798,	§	5º,	I	do	CPP,	com	a	interpretação	expressada	pela	Súmula	710	do	STF:	

Súmula	710.	No	processo	penal,	 contam-se	os	prazos	da	data	da	 intimação,	 e	não	da	 juntada	aos	autos	do	
mandado	ou	da	carta	precatória	ou	de	ordem.	

A	 alternativa	 D	 está	 ERRADA.	 Conforme	 a	 Súmula	 366	 do	 STF,	 não	 é	 nula	 a	 citação	 por	 edital	
realizada	nos	referidos	moldes:	

Súmula	366.	Não	 é	 nula	 a	 citação	por	 edital	 que	 indica	o	 dispositivo	da	 lei	 penal,	 embora	não	 transcreva	a	
denúncia	ou	queixa,	ou	não	resuma	os	fatos	em	que	se	baseia.	

A	alternativa	E	está	CORRETA.	Trata-se,	respectivamente,	das	disposições	do	art.	1º,	§	1º	e	art.	3º	
da	referida	Lei:	

Art.	1º	O	uso	de	meio	eletrônico	na	tramitação	de	processos	judiciais,	comunicação	de	atos	e	transmissão	de	
peças	processuais	será	admitido	nos	termos	desta	Lei.	
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§	 1º	 Aplica-se	 o	 disposto	 nesta	 Lei,	 indistintamente,	 aos	 processos	 civil,	 penal	 e	 trabalhista,	 bem	 como	 aos	
juizados	especiais,	em	qualquer	grau	de	jurisdição.	

Art.	3º	Consideram-se	realizados	os	atos	processuais	por	meio	eletrônico	no	dia	e	hora	do	seu	envio	ao	sistema	
do	Poder	Judiciário,	do	que	deverá	ser	fornecido	protocolo	eletrônico.	

Questão	29		

Com	base	nos	dispositivos	legais	que	tratam	da	execução	penal	e	da	transferência	de	presos	para	
estabelecimento	prisional	federal,	bem	como	na	jurisprudência	do	STF	e	do	STJ,	assinale	a	opção	
correta.		

A)	Segundo	a	jurisprudência	do	STF	e	do	STJ,	para	a	obtenção	do	benefício	do	trabalho	externo,	o	
preso	que	passar	a	cumprir	sua	pena	em	regime	semiaberto	deverá	ter	cumprido,	pelo	menos,	um	
sexto	da	pena.		

B)	Conforme	a	jurisprudência	do	STJ,	a	única	sanção	a	que	se	sujeitará	o	condenado	que,	cumprindo	
pena	no	regime	fechado,	cometer	falta	grave	será	a	perda	de	até	um	terço	dos	dias	remidos	pelo	
trabalho	ou	estudo,	se	a	falta	for	homologada	pelo	juízo,	uma	vez	que	esse	condenado	está	recolhido	
no	mais	gravoso	dos	regimes.		

C)	Admite-se	a	remição	de	pena	pelo	estudo,	desde	que	presencial	no	estabelecimento	prisional	ou	
na	 instituição	 de	 ensino,	 uma	 vez	 que	 não	 há	 previsão	 na	 Lei	 de	 Execuções	 Penais	 sobre	 a	
possibilidade	de	remição	pelo	ensino	a	distância.		

D)	São	 legitimados	para	 requerer	o	processo	de	 transferência	do	preso	para	o	presídio	 federal	a	
autoridade	 administrativa,	 o	MP	 e	 o	 próprio	 preso,	 devendo	 o	 processo	 ser	 iniciado	 a	 partir	 da	
admissibilidade	exclusiva	do	juízo	federal	da	necessidade	da	transferência.		

E)	 Configurada	 situação	 de	 extrema	 necessidade,	 o	 juiz	 federal	 poderá	 autorizar	 a	 imediata	
transferência	do	preso	antes	da	oitiva	das	partes,	podendo,	após	a	instrução	do	incidente,	decidir	
pela	manutenção	ou	revogação	da	medida	adotada.	

Comentários	

A	alternativa	correta	é	a	letra	E.	É	o	que	dispõe	o	art.	5º,	§6º,	da	Lei	11671/08:	Havendo	extrema	
necessidade,	o	juiz	federal	poderá	autorizar	a	imediata	transferência	do	preso	e,	após	a	instrução	
dos	autos,	na	forma	do	§	2o	deste	artigo,	decidir	pela	manutenção	ou	revogação	da	medida	adotada.		

A	alternativa	A	está	errada.	Diferentemente	do	que	ocorre	para	os	apenados	em	regime	fechado,	os	
condenados	 em	 regime	 semiaberto	 não	 necessitam	 demonstrar	 o	 cumprimento	 do	 requisito	
objetivo	(cumprimento	mínimo	de	1/6	da	pena),	bastando	o	preenchimento	do	requisito	de	cunho	
subjetivo	 (verificadas	 as	 condições	 pessoais	 favoráveis	 pelo	 Juízo	 da	 Execução	 Penal).	 Esse	 é	 o	
entendimento	atual	do	STJ	e	do	STF.	

A	 alternativa	 B	 está	 errada.	 O	 cometimento	 de	 falta	 grave,	 além	 de	 acarretar	 a	 perda	 dos	 dias	
remidos,	 autoriza	 a	 regressão	 de	 regime	 de	 cumprimento	 de	 pena,	 interrompe	 o	 prazo	 para	 a	
progressão	de	regime,	 iniciando-se	a	contar	dessa	 infração	 (súmula	534	do	STJ)	e	 revoga	a	saída	
temporária	(art.	125	da	LEP).			
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A	alternativa	C	está	errada.	De	acordo	com	o	art.	126,	§2º,	da	LEP,	as	atividades	de	ensino	para	fins	
de	 remição	 poderão	 ser	 desenvolvidas	 de	 forma	 presencial	 ou	 por	 metodologia	 de	 ensino	 a	
distância.			

A	alternativa	D	está	errada.	De	acordo	com	o	art.	5º	da	Lei	11671/08,	são	legitimados	para	requerer	
o	 processo	 de	 transferência,	 cujo	 início	 se	 dá	 com	 a	 admissibilidade	 pelo	 juiz	 da	 origem	 da	
necessidade	da	transferência	do	preso	para	estabelecimento	penal	federal	de	segurança	máxima,	a	
autoridade	administrativa,	o	Ministério	Público	e	o	próprio	preso.		

Questão	30	

Assinale	a	opção	correta	à	luz	da	disciplina	legal	dos	recursos	e	da	revisão	criminal	no	processo	penal.		

A)	 A	 revisão	 criminal	 deixará	 de	 ser	 conhecida	 pelo	 órgão	 julgador	 se	 o	 pedido	 for	 feito	 após	 a	
extinção	 da	 punibilidade,	 visto	 que,	 no	 juízo	 de	 admissibilidade	 do	 recurso,	 exige-se	 que	 o	
requerimento	ocorra	antes	ou	durante	o	cumprimento	da	pena,	devendo	o	réu	requerer	eventual	
indenização	por	injusta	condenação	por	meio	de	ação	cível	ordinária.		

B)	É	cabível	a	interposição	de	recurso	em	sentido	estrito	da	decisão	que	declara	a	incompetência	do	
juízo.		

C)	Caso	deseje	recorrer	de	decisão	tomada	por	vara	federal	que	tenha	rejeitado	denúncia	contra	
determinado	indivíduo	por	atipicidade	do	fato,	o	MPF	deverá	fazê-lo	por	meio	de	apelação,	uma	vez	
que	a	decisão	resultou	na	extinção	do	processo.		

D)	A	defesa	de	acusado	de	cometimento	de	crime	em	2007	e	condenado,	em	primeira	instância,	em	
2015,	a	uma	pena	de	vinte	e	dois	anos	de	reclusão	poderá	ingressar	com	recurso	de	protesto	por	
novo	júri,	pois	o	crime	foi	cometido	antes	da	vigência	da	Lei	n.º	11.689/2008.		

E)	Caso	sentenciado	que	tenha	ingressado	com	recurso	de	revisão	criminal	junto	ao	TRF	faleça	no	
curso	 do	 processo,	 deve	 o	 desembargador	 federal	 relator	 extinguir	 o	 processo,	 reconhecendo	 a	
extinção	da	punibilidade	do	réu	devido	ao	óbito.		

Comentários		

A	alternativa	correta	é	a	 letra	B.	É	o	que	dispõe	o	art.	581,	II,	do	Código	Processo	Penal	(Caberá	
recurso	 em	 sentido	 estrito,	 da	 decisão,	 do	 despacho	 ou	 sentença:	 II	 –	 que	 concluir	 pela	
incompetência	do	juízo).		

A	alternativa	A	está	errada.		Deflui	do	art.	622	do	Código	de	Processo	Penal	que	a	revisão	criminal,	
ação	 autônoma	 de	 impugnação,	 pode	 ser	 ajuizada	 após	 o	 falecimento	 do	 condenado.	 Tal	
possibilidade	é	admitida	ante	o	interesse	de	desconstituir	os	efeitos	cíveis	da	condenação	criminal	e	
de	recuperar	a	imagem	do	acusado,	abalada	com	a	edição	da	sentença	condenatória.		

A	alternativa	C	está	errada,	pois	o	inconformismo	cabível	para	tanto	é	o	recurso	em	sentido	estrito,	
nos	exatos	termos	do	art.	581,	I,	do	Código	de	Processo	Penal.		

A	alternativa	D	está	errada.	Considerando	que	a	lei	processual	penal	tem	aplicação	imediata	(art.	2º	
do	CPP),	é	correto	afirmar	que	o	caso	em	estudo	não	admite	a	interposição	do	recurso	do	protesto	
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por	novo	júri	ante	a	abolição	de	referido	inconformismo	com	a	edição	da	lei	nº	11689/08,	ainda	que	
o	crime	tenha	sido	perpetrado	antes	da	referida	alteração	legislativa	processual.	

A	alternativa	E	está	errada,	porquanto	em	descompasso	com	o	art.	631	do	CPP	(Quando,	no	curso	
da	revisão,	falecer	a	pessoa,	cuja	condenação	tiver	de	ser	revista,	o	presidente	do	tribunal	nomeará	
curador	para	a	defesa).					

Questão	31	

Com	base	na	 jurisprudência	do	STJ	e	do	STF,	assinale	a	opção	correta	acerca	de	execução	penal,	
prisão	e	nulidades.		

A)	Se	houver	excesso	de	prazo	na	instrução	criminal	em	decorrência	de	demora	na	apresentação	de	
documentos	pela	defesa,	será	impositiva	a	concessão	de	liberdade	provisória	ao	réu.		

B)	Na	 execução	penal,	 é	 inadmissível	 a	 progressão	 imediata	 do	 regime	prisional	 fechado	para	 o	
aberto.		

C)	A	exigência	da	prisão	provisória	para	apelar	não	ofende	a	garantia	da	presunção	de	inocência.		

D)	Será	válida	a	decisão	que	autorizar	a	produção	antecipada	de	provas	 fundamentada	no	mero	
decurso	do	tempo,	quando	estiverem	suspensos	o	processo	penal	e	a	prescrição	diante	da	ausência	
de	citação	pessoal	do	réu.		

E)	A	prática	de	falta	grave	acarreta	o	reinício	do	prazo	para	a	obtenção	do	benefício	do	livramento	
condicional.	

Comentários	

	A	alternativa	correta	é	a	letra	B.	Segundo	preconiza	a	súmula	491	do	STJ,	é	inadmissível	a	chamada	
progressão	‘per	saltum’	de	regime	prisional.		

A	 alternativa	A	está	errada.	 	Dispõe	a	 súmula	64	do	 STJ:	Não	 constitui	 constrangimento	 ilegal	 o	
excesso	de	prazo	na	instrução,	provocado	pela	defesa.		

A	alternativa	C	está	errada.	Segundo	jurisprudência	firmada	pelo	Supremo	Tribunal	Federal,	exigir	a	
prisão	provisória	do	acusado	para	apelar	malfere	os	princípios	da	não-culpabilidade	e	da	ampla.	
Nesse	sentido,	destaca-se	a	súmula	347	do	STJ:	O	conhecimento	do	recurso	de	apelação	independe	
de	sua	prisão.			

A	 alternativa	D	 está	 errada,	 eis	 que	 em	descompasso	 com	 a	 súmula	 455	 do	 STJ:	 A	 decisão	 que	
determina	a	produção	antecipada	de	provas	com	base	no	art.	366	do	CPP	deve	ser	concretamente	
fundamentada,	não	a	justificando	unicamente	o	mero	decurso	de	tempo.		

A	alternativa	E	está	errada.	Segundo	a	súmula	441	do	STJ,	a	falta	grave	não	interrompe	o	prazo	para	
a	concessão	de	livramento	condicional.		

Questão	32			

A	interceptação	das	comunicações	telefônicas	poderá	ser	determinada	pelo	juiz	a	requerimento	

A)	do	assistente	de	acusação,	durante	a	investigação	criminal.		
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B)	do	ministro	da	Fazenda,	quando	da	investigação	de	crimes	contra	a	ordem	tributária.		

C)	da	autoridade	policial,	durante	a	investigação	criminal.		

D)	do	MP,	somente	após	o	recebimento	da	denúncia.		

E)	do	ministro	da	Justiça,	se	o	crime	praticado	envolver	a	violação	de	direitos	humanos.	

Comentários	

A	 alternativa	 correta	 é	 a	 letra	 C.	 É	 o	 que	 dispõe	 o	 art.	 3º	 da	 Lei	 9296/96:	 A	 interceptação	 das	
comunicações	 telefônicas	 poderá	 ser	 determinada	 pelo	 juiz,	 de	 ofício	 ou	 a	 requerimento:	 I	 –	
autoridade	policial,	na	investigação	criminal.			

A	 alternativa	 A	 está	 errada.	 O	 assistente	 de	 acusação	 não	 tem	 legitimidade	 para	 solicitar	 a	
interceptação	telefônica.		

A	 alternativa	 B	 está	 errada.	 O	 Ministro	 da	 Fazenda	 não	 tem	 legitimidade	 para	 solicitar	 a	
interceptação	telefônica.		

A	alternativa	D	está	errada.	 	O	MP	pode	solicitar	a	 interceptação	telefônica	em	qualquer	fase	da	
persecução	penal	(extrajudicial	e	judicial),	consoante	preconiza	o	art.	3º,	II,	da	Lei	9296/96	

A	alternativa	E	está	errada.	O	Ministro	da	Justiça	não	tem	legitimidade	para	solicitar	a	interceptação	
telefônica.		

Questão	33			

O	habeas	corpus		

A)	somente	pode	ser	interposto	por	procurador	com	poderes	especiais,	vedada	a	interposição	pelo	
próprio	réu.	

B)	pode	ser	interposto	pelo	MP,	com	o	intuito	de	obter	a	liberdade	provisória	ao	réu	preso.		

C)	pode	ser	interposto	por	qualquer	pessoa	em	favor	do	réu,	desde	que	esta	possua	inscrição	de	
advogado	ou	estagiário	na	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil.		

D)	deverá	ser	interposto	sempre	perante	o	TRF	competente,	ainda	que	a	autoridade	coatora	seja	o	
delegado	federal	que	conduzir	o	auto	de	prisão	em	flagrante.		

E)	pode	ser	interposto	ainda	que	apenas	pena	de	multa	tenha	sido	imposta	ao	sentenciado.	

Comentários	

A	alternativa	correta	é	a	letra	B.	A	legitimação	do	Ministério	Público	para	impetrar	habeas	corpus,	
garantida	pelo	 art.	 564,	 caput,	 do	CPP,	 somente	pode	 ser	 exercida	de	 acordo	 com	a	destinação	
própria	 daquele	 instrumento	 processual,	 qual	 seja,	 a	 de	 tutelar	 a	 liberdade	 de	 locomoção	
ilicitamente	coactada	ou	ameaçada	(Precedentes	do	STF	e	do	STJ).	Assim	sendo,	o	Ministério	Público	
somente	pode	impetrar	habeas	corpus	em	favor	do	réu,	nunca	para	satisfazer	os	interesses,	ainda	
que	legítimos,	da	acusação.	
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A	alternativa	A	está	errada.	Para	a	impetração	de	‘habeas	corpus’	não	há	necessidade	de	capacidade	
postulatória,	podendo	tal	medida	 judicial	 ser	 interposta	por	qualquer	pessoa,	 inclusive	o	próprio	
paciente.		

A	alternativa	C	está	errada.	Como	vimos,	o	’habeas	corpus’	pode	ser	manejado	por	qualquer	pessoa,	
ainda	que	não	inscrita	na	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil.		

A	alternativa	D	está	errada.	 	Se	a	autoridade	coatora	 for	delegado	federal,	o	habeas	corpus	será	
processado	e	julgado	por	um	juiz	federal	de	1º	grau	de	jurisdição.		

A	alternativa	E	está	errada.	Segundo	a	súmula	693	do	STF,	não	cabe	‘habeas	corpus’	contra	a	decisão	
condenatória	de	multa,	ou	relativo	a	processo	em	curso	por	infração	penal	a	que	a	pena	pecuniária	
seja	a	única	cominada.		

Questão	34	

Em	 relação	 à	 ordem	 constitucional	 econômica	 e	 aos	 princípios	 gerais	 da	 atividade	 econômica,	
assinale	a	opção	correta.	

A)	 A	 responsabilidade	 civil	 objetiva	 do	 fornecedor	 depende	 do	 reconhecimento,	 na	 esfera	
administrativa	ou	judicial,	da	vulnerabilidade	do	consumidor.	

B)	No	que	se	refere	à	defesa	do	meio	ambiente,	a	CF	exige	a	apresentação	de	EIA	pelo	responsável	
por	obra	ou	atividade	potencialmente	nociva,	finalizada	ou	em	andamento.	

C)	A	intervenção	do	Estado	no	domínio	econômico	é	regulada	por	princípios	próprios	e	específicos	
da	ordem	econômica,motivo	pelo	qual	independe	da	obediência	aos	princípios	da	razoabilidade	e	
da	proporcionalidade.	

D)	O	princípio	da	função	social	da	propriedade	é	aplicado,inclusive,	aos	bens	de	produção.	

E)	Princípio	da	livre	concorrência	e	princípio	da	livre	iniciativa	são	conceitos	coincidentes,	entendidos	
como	fundamento	político	garantidor	da	liberdade	econômica.	

Comentários	

O	item	A	está	incorreto.		A	vulnerabilidade	do	consumidor	é	um	princípio	expresso	previsto	no	art.	
4º,	 I,	 do	 CDC	 e	 é	 inerente	 a	 qualquer	 relação	 consumerista,	 portanto	 não	 é	 necessário	 que	 se	
reconheça	tal	vulnerabilidade	na	esfera	administrativa	ou	judicial,	já	que	ela	é	presumida.	

O	item	B	está	incorreto,	pois		a		CF	exige	a	apresentação	do	EIA	previamente	à	instalação	de	obra	ou	
atividade	potencialmente	causadora	de	significativa	degradação	ambiental.	O	item	C	está	incorreto.		

O	item	C	está	incorreto.	Embora	existam	princípios	próprios	a	serem	aplicados	à	ordem	econômica,	
a	razoabilidade	e	a	proporcionalidade	são	princípios	gerais	que	devem	ser	aplicados	também	nesse	
caso.	

Lembrem-se	que	os	princípios	são	caracterizados	pela	sua	generalidade	e	abstração		e	sua	aplicação	
se	dará	em	cada	caso	concreto,	por	meio	da	ponderação.	

O	item	D	está	correto,	nos	termos	do	art.	170,	III	da	CF.	
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O	 item	 E	 está	 incorreto,	 já	 que	 ambos	 não	 são	 coincidentes,	 podendo,	 inclusive,	 colidir	 em	
determinados	casos.		

Um	exemplo	clássico	é	quando	o	CADE	não	aprova	uma	fusão	de	empresas,	privilegiando	o	princípio	
da	livre	concorrência	em	detrimento	do	princípio	da	livre	iniciativa.	

Lembrem-se	 que	 a	 livre	 iniciativa	 é	 a	 liberdade	 de	 empreender,	 de	 exercer	 qualquer	 forma	 de	
atividade	 econômica.	 O	 conceito	 vai	 além,	 abarcando	 também	 outras	 formas	 de	 organização	
econômica,	como	a	cooperativa	(art.	5,	XVIII)	e	a	liberdade	contratual	e	comercial.	Entretanto,	com	
fundamento	na	defesa	da	coletividade,	o	estado	pode	restringir	o	exercício	da	atividade	econômica,	
impondo	os	requisitos	mínimos	necessários	para	tal	exercício.	

Em	sua	faceta	positiva,	o	princípio	assegura	a	liberdade	econômica	a	qualquer	cidadão.	Por	sua	vez,	
a	 faceta	 negativa	 proíbe	 que	 o	 Estado	 intervenha	 restringindo	 a	 livre	 iniciativa	 se	 não	 houver	
previsão	legal.	

Gabarito:	A.	

Questão	35	

Assinale	a	opção	correta	acerca	do	direito	concorrencial.	

A)	 A	 doutrina	 das	 infraestruturas	 essenciais,	 ou	 essential	 facilities,pressupõe	 situações	 de	
dependência	de	um	agente	econômico	em	relação	a	outro,	titular	de	bem	crucial	para	a	produção	
de	determinado	bem	ou	serviço.	

B)	O	acordo	tácito	para	a	uniformização	de	preços	e	condições	de	venda	entre	concorrentes	não	
caracteriza	 colusão	 horizontal,visto	 que	 esta	 deve	 ser	 expressamente	 acordada	 entre	 os	
concorrentes.	

C)	O	combate	à	exclusão	de	concorrentes	por	predação	ou	por	negociação	compulsória	 tem	por	
finalidade	impedir	a	dominação	dos	mercados,	o	que	constitui	fim	diverso	do	combate	à	colusão	
horizontal,	 visto	 que	 esta	 afeta	 os	 preços	 para	 o	 consumo,	mas	 não	 interfere	 na	 dinâmica	 dos	
mercados.	

D)	 Conforme	entendimento	do	 STF,	 não	 se	 aplica	 imunidade	 tributária	 à	 Empresa	de	Correios	 e	
Telégrafos	nos	casos	em	que	esta	exercer	atividades	econômicas	em	concorrência	com	a	iniciativa	
privada.	

E)	O	Estado,	ainda	que	motivado	por	interesse	público	ou	social,	não	pode	intervir	sobre	a	liberdade	
de	iniciativa.	

Comentários	

O	item	A	está	correto.	De	fato,	a	doutrina	da	essential	facilities	pressupõe	relações	de	dependência	
de	um	agente	em	relação	ao	outro.	Trata-se	de	estruturas		essenciais		e		não	duplicáveis,		de		forma		
que,		se	houver	capacidade		para		atender		aos	concorrentes,		a		recusa		injustificada		de	acesso		é		
abusiva.		
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Vale	lembrar,	ainda,	que	essencialidade	da	estrutura	não	decorre	necessariamente	do		monopólio	
pois	o	poder	de		mercado	pode	ser	suficiente	para	carcatreização	da	essential	facility.		

O	item	B	está	incorreto,	pois	vai	de	encontro	ao	art.	36,§3	da	lei	12.529/11:	
§	3o		As	seguintes	condutas,	além	de	outras,	na	medida	em	que	configurem	hipótese	prevista	no	caput	deste	
artigo	e	seus	incisos,	caracterizam	infração	da	ordem	econômica:		

I	-	acordar,	combinar,	manipular	ou	ajustar	com	concorrente,	sob	qualquer	forma:		

a)	os	preços	de	bens	ou	serviços	ofertados	individualmente;		

b)	 a	 produção	 ou	 a	 comercialização	 de	 uma	quantidade	 restrita	 ou	 limitada	 de	 bens	 ou	 a	 prestação	 de	 um	
número,	volume	ou	frequência	restrita	ou	limitada	de	serviços;		

c)	a	divisão	de	partes	ou	segmentos	de	um	mercado	atual	ou	potencial	de	bens	ou	serviços,	mediante,	dentre	
outros,	a	distribuição	de	clientes,	fornecedores,	regiões	ou	períodos;		

d)	preços,	condições,	vantagens	ou	abstenção	em	licitação	pública;		

II	-	promover,	obter	ou	influenciar	a	adoção	de	conduta	comercial	uniforme	ou	concertada	entre	concorrentes;		

O	item	C	está	incorreto,	conforme	art.	88.	
§	5o		Serão	proibidos	os	atos	de	concentração	que	impliquem	eliminação	da	concorrência	em	parte	substancial	
de	 mercado	 relevante,	 que	 possam	 criar	 ou	 reforçar	 uma	 posição	 dominante	 ou	 que	 possam	 resultar	 na	
dominação	de	mercado	relevante	de	bens	ou	serviços,	ressalvado	o	disposto	no	§	6o	deste	artigo.		

§	6o		Os	atos	a	que	se	refere	o	§	5o	deste	artigo	poderão	ser	autorizados,	desde	que	sejam	observados	os	limites	
estritamente	necessários	para	atingir	os	seguintes	objetivos:			

I	-	cumulada	ou	alternativamente:			

a)	aumentar	a	produtividade	ou	a	competitividade;		

b)	melhorar	a	qualidade	de	bens	ou	serviços;	ou		

c)	propiciar	a	eficiência	e	o	desenvolvimento	tecnológico	ou	econômico;	e			

II	-	sejam	repassados	aos	consumidores	parte	relevante	dos	benefícios	decorrentes.			

§	7o	 	 É	 facultado	ao	Cade,	no	prazo	de	1	 (um)	ano	a	 contar	da	 respectiva	data	de	 consumação,	 requerer	a	
submissão	dos	atos	de	concentração	que	não	se	enquadrem	no	disposto	neste	artigo.		

§	 8o	 	 As	 mudanças	 de	 controle	 acionário	 de	 companhias	 abertas	 e	 os	 registros	 de	 fusão,	 sem	 prejuízo	 da	
obrigação	das	partes	envolvidas,	devem	ser	comunicados	ao	Cade	pela	Comissão	de	Valores	Mobiliários	-	CVM	
e	pelo	Departamento	Nacional	do	Registro	do	Comércio	do	Ministério	do	Desenvolvimento,	Indústria	e	Comércio	
Exterior,	respectivamente,	no	prazo	de	5	(cinco)	dias	úteis	para,	se	for	o	caso,	ser	examinados.		

§	9o		O	prazo	mencionado	no	§	2o	deste	artigo	somente	poderá	ser	dilatado:		

I	-	por	até	60	(sessenta)	dias,	improrrogáveis,	mediante	requisição	das	partes	envolvidas	na	operação;	ou			

II	-	por	até	90	(noventa)	dias,	mediante	decisão	fundamentada	do	Tribunal,	em	que	sejam	especificados	as	razões	
para	 a	 extensão,	 o	 prazo	 da	 prorrogação,	 que	 será	 não	 renovável,	 e	 as	 providências	 cuja	 realização	 seja	
necessária	para	o	julgamento	do	processo.		

O	item	D	está	incorreto.		
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O	STF	decidiu	que	a	Empresa	Brasileira	de	Correios	e	Telégrafos	–	ECT	goza	de	imunidade	tributária	
recíproca	 mesmo	 quando	 realiza	 o	 transporte	 de	 bens	 e	 mercadorias,	 por	 exemplo.	 (STF.	 RE	
627051/PE,		DJ	em	12/11/2014)		

O	item	E	está	incorreto,	pois	contraria	o	art	174	da	CF:	
Art	174	Como	agente	normativo	e	 regulador	da	atividade	econômica,	o	Estado	exercerá,	na	 forma	da	 lei,	as	
funções	de	fiscalização,	incentivo	e	planejamento,	sendo	este	determinante	para	o	setor	público	e	indicativo	para	
o	setor	privado.	

Gabarito:	A.	

Questão	36	

No	que	se	refere	ao	direito	concorrencial	e	à	Lei	n.º	12.529/2011,	que	estrutura	o	Sistema	Brasileiro	
de	Defesa	da	Concorrência,	assinale	a	opção	correta.	

A)	A	emissão	de	parecer	por	membro	do	MPF	que	atue	perante	o	CADE	é	condicionada	a	eventual	
requerimento	do	presidente	ou	do	conselheiro-relator	do	parquet.	

B)	O	CADE	é	constituído	pelo	TADE	e	pela	Secretaria	de	Acompanhamento	Econômico	do	Ministério	
da	Fazenda.	

C)	Conforme	entendimento	do	STF,	tal	como	nas	causas	intentadas	contra	a	União,	a	ação	ajuizada	
contra	o	CADE	pode	ser	aforada,	a	critério	do	autor,	na	seção	judiciária	de	seu	domicílio,	naquela	
onde	houver	ocorrido	o	ato	ou	fato	que	deu	origem	à	demanda	ou	onde	esteja	situada	a	coisa,	ou,	
ainda,	no	DF.	

D)	A	perda	de	mandato	do	presidente	ou	dos	conselheiros	do	CADE	só	poderá	ocorrer	por	decisão	
judicial.	

E)	É	vedado	ao	CADE	responder	a	consultas	sobre	condutas	em	andamento.	

Comentários	

O	item	A	está	incorreto,	nos	termos	da	lei	12.529/11:	
Art.	15.	Funcionará	junto	ao	Cade	Procuradoria	Federal	Especializada,	competindo-lhe:	

(...)	

VII	-	emitir,	sempre	que	solicitado	expressamente	por	Conselheiro	ou	pelo	Superintendente-Geral,	parecer	nos	
processos	de	 competência	do	Cade,	 sem	que	 tal	determinação	 implique	a	 suspensão	do	prazo	de	análise	ou	
prejuízo	da	tramitaçãonormal	do	processo;	

Art.	20.	O	Procurador-Geral	da	República,	ouvido	o	Conselho	Superior,	designará	membro	do	Ministério	Público	
Federal	 para,	 nesta	 qualidade,	 emitir	 parecer,	 nos	 processos	 administrativos	 para	 imposição	 o	 de	 sanções	
administrativas	por	infrações	àordem	econômica,	de	ofício	ou	a	requerimento	do	Conselheiro-Relator.	

O	item	B	está	incorreto.	Confiram:	
Art.	5	O	Cade	é	constituído	pelos	seguintes	órgãos	

I	-	Tribunal	Administrativo	de	Defesa	Econômica;	

II	-	Superintendência-Geral;	e	
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III	-	Departamento	de	Estudos	Econômicos.	

O	item	C	está	correto,	conforme	jurisprudência	abaixo:	
CONSTITUCIONAL.	 COMPETÊNCIA.	 CAUSAS	 AJUIZADAS	 CONTRA	 A	 UNIAO.	 ART.	 109,	 §2	 DA	 CONSTITUIÇÃO	
FEDERAL.	CRITÉRIO	DE	FIXAÇÃO	DO	FORO	COMPETENTE.	APLICABILIDADE	AUTARQUIAS	FEDERAIS,	INCLUSIVE	
AOCONSELHO	ADMINISTRATIVO	DE	DEFESA	ECONÔMICA	-	CADE.	RECURSO	CONHECIDO	E	IMPROVIDO.(STF-	RE	
627.709/DF)	

O	item	D	está	incorreto,	pois	vai	de	encontro	ao	artigo	7	da	lei:	

A	perda	de	mandato	do	Presidente	ou	dos	Conselheiros	do	Cade	só	poderá	ocorrer	em	virtude	de	
decisão	do	Senado	Federal,	por	provocação	do	Presidente	da	República,	ou	em	razão	de	condenação	
penal	irrecorrível	por	crime	doloso,	ou	de	processo	disciplinar	de	conformidade	com	o	que	prevê		a	
Lei	no8.112,	de	11	de	dezembro	de	1990	e	a	Lei	no8.429,	de	2	de	junho	de	1992,	e	por	infringência	
de	quaisquer	das	vedações	previstas	no	art.	8	desta	Lei.		

O	item	E	está	incorreto,	pois,	conforme	art	9,	é	possível	que	o	Tribunal	responda	consultas	sobre	
condutas	 em	 andamento,	 mediante	 pagamento	 de	 taxa	 e	 acompanhadas	 dos	 respectivos	
documentos.	

Gabarito:	C.	

Questão	37	

De	acordo	com	o	que	determina	a	Lei	Antitruste	(Lein.º	12.529/2011),	assinale	a	opção	correta	no	
que	tange	à	execução	judicial	das	decisões	do	CADE.	

A)	A	decisão	do	juiz	que	decreta	a	intervenção	judicial	da	empresa	para	fins	de	execução	específica	
prescinde	de	fundamentação	para	sua	validade	e	adequação	 legal,	apenas	se	exigindo	que	o	 juiz	
indique,	clara	e	precisamente,	as	providências	a	serem	adotadas	pelo	interventor	nomeado.	

B)	 Em	 intervenção	 judicial	 relativa	 a	 execução	 específica,	 o	 interventor,	 assim	 que	 é	 nomeado,	
assume	automaticamente	 a	 administração	da	 empresa,	 devendo	apresentar	 relatório	mensal	 de	
suas	atividades	ao	juiz.	

C)	Compete	exclusivamente	ao	juízo	federal	da	sede	do	domicílio	do	executado	processar	e	julgar	os	
processos	executivos	concernentes	à	concorrência,	quando	o	título	executivo	impuser	obrigação	de	
fazer	ou	não	fazer.	

D)	Os	processos	de	execução	judicial	das	decisões	do	CADE	têm	preferência	sobre	todas	as	demais	
espécies	de	ação.	

E)	A	suspensão	da	execução	pela	oposição	de	embargos	é	condicionada	à	garantia	do	juízo	no	valor	
das	multas	aplicadas	objeto	do	título	exequendo.	

Comentários	

O	item	A	está	incorreto,	pois	a	decisão	deve	ser	fundamentada	(art	102,	pú,	da	lei	12529/11)	

O	 item	B	está	 incorreto.	A	assunção	da	administração	pelo	 interventor	ocorre	em	48	horas,	pois	
dentro	desse	prazo	o	executado	pode	impugnar.	(art	103	da	lei	12529/11)	
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O	item	C	está	incorreto,	pois	o		CADE	poderá	optar	em	promover	a	ação	executiva	na	Justiça	Federal	
do	 Distrito	 Federal	 ou	 na	 da	 sede	 ou	 do	 domicílio	 do	 executado	 ,	 nos	 termos	 do	 art.	 97	 da	 lei	
antitruste.	

O	item	D		está	incorreto,	pois	esses	processos	não	têm	preferência	sobre	habeas	corpus	e	mandado	
de	segurança	(art	101	da	lei	antitruste)	

O	item	E	está	correto,	cf	art.	98	da		lei	antitruste.	

Gabarito:	E	

Questão	38	

Assinale	a	opção	correta	com	relação	aos	instrumentos	de	defesa	comercial	e	à	prática	de	dumping.	

A)	Os	direitos	provisórios	não	podem	ser	aplicados	durante	a	investigação.	

B)	O	ato	de	imposição	de	direitos	antidumping	deverá	indicar	apenas	o	produto	atingido	e	o	país	de	
origem	ou	de	exportação.	

C)	A	Secretaria	da	Receita	Federal	do	Brasil	é	responsável	pela	cobrança	dos	direitos	antidumping	e	
compensatórios,	provisórios	ou	definitivos,	quando	se	tratar	de	valor	em	dinheiro,	bem	como,	se	for	
o	caso,	pela	sua	restituição.	

D)	 Salvo	os	 casos	 de	 retroatividade,	 os	 direitos	 antidumping	 são	devidos	 na	 data	 do	 registro	 da	
declaração	de	importação.	

E)	Conforme	entendimento	do	STJ,	a	suspensão	da	exigibilidade	dos	direitos	provisórios	não	é	ato	
de	natureza	discricionária	da	autoridade	administrativa,	sendo	necessário	para	tal	suspensão	que	o	
importador	ofereça	garantia	equivalente	ao	valor	integral	da	obrigação	e	dos	demais	encargos	legais.	

Comentários	

O	item	A	está	incorreto,	pois	os	direitos	provisórios	podem	ser	aplicados	durante	a	investigação		(art	
2,	lei	9019/95)	

O	item	B	está	incorreto.	Na	verdade,	o	ato	de	imposição	de	direitos	antidumping	ou	deverá	indicar	
também	o	prazo	de	vigência,	o	valor	da	obrigação	e	as	razòess	pelas	quais	a	decisão	foi	tomada,	e,	
quando	couber,	o	nome	dos	exportadores	-	(art.	6,	parágrafo	único,	da	lei	9019/95).	

O	item	C	está	correto,	nos	termos	do	art.	7,	§1	da	Lei	n.	9.019/95.	

O	item	D	está	correto,	por	isso	a	questão	foi	anulada	pela	banca.	

Confiram	a	jurisprudência	acerca	do	tema:	
DIREITO	 ECONïMICO.	 MANDADO	 DE	 SEGURAN‚A.	 PORTARIA	 N.	 57	 DA	 CâMARA	 DE	 COMéRCIO	 EXTERIOR	 -	
CAMEX.	POLíTICA	ANTIDUMPING.	SOBRETAXA	DE	OBJETOSDE	LOUçA	PARA	MESA	PROVENIENTES	DA	REPúBLICA	
POPULAR	DA	CHINA.	MARCO	

TEMPORAL.	 DECLARAçãO	 DE	 IMPORTAçãO	 (DI)	 1.	 Mandado	 de	 segurança	 que	 tem	 por	 objetivo	 eximir	 a	
impetrante	do	pagamento	do	direito	provisório	antidumping		estabelecido	pela	Resolução	n.	57	da	CAMEX,	de	
29/07/2013,	 ao	 fundamento	 de	 que	 as	 mercadorias	 por	 ela	 importadas	 foram	 embarcadas	 no	 exterior	 em	
momento	anterior	ˆ	vigência	da	aludida	resolução.	
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2.	Salvo	os	casos	de	retroatividade,	os	direitos	antidumping	são	devidos	na	data	do	registro	da	declaração	de	
importação,	sendo	irrelevante	a	data	em	que	ocorreu	o	embarque	da	mercadoria.	

(...)3.	Na	espécie,	as	mercadorias	 importadas	ainda	não	 foram	 internalizadas,	 sendo	 legítima	a	 cobrança	da	
medida	antidumping	por	ocasião	do	registro	da	declaração	de	importação	(DI)	como	condição	para	seu	ingresso	
no	 território	 nacional.	 (MS	 20.481/DF,	 Rel.	 Ministro	 BENEDITO	 GON‚ALVES,	 PRIMEIRA	 SEçãO,	 julgado	 em	
11/06/2014,	DJe	20/06/2014)	

Justificativa	do	TRF	para	anulação:	

"Além	da	opção	apontada	como	gabarito,	a	opção	que	afirma	que	“salvo	os	casos	de	retroatividade,	
os	direitos	antidumping	são	devidos	na	data	do	registro	da	declaração	de	importação”	também	está	
correta.	Sendo	assim,	

O	item	E	está	incorreto.	O	ato	tem		natureza	discricionária	,	nos	termos	do	art.	3º	da	Lei	n.	9.019/95,	
bem	como	entendimento	do	STJ	:	

3.	Nos	termos	do	art.	3º	da	Lei	n.	9.019,	de	30	de	março	de	2005,	"a	exigibilidade	dos	direitos	provisórios	poderá	
ficar	suspensa,	até	decisão	final	do	processo,	a	critério	da	CAMEX",	ou	seja,	trata-se,	de	ato	discricionário	da	
autoridade	coatora,	razão	pela	qual	o	administrador,	diante	do	caso	concreto,	deve	escolher	a	providência	que	
melhor	satisfaça	a	finalidade	legal.(ms	14670/df)	

Gabarito:	anulada	

Questão	39	

A	 respeito	das	 infrações	 contra	 a	ordem	econômica	previstas	na	Lei	 n.º	 12.529/2011,	 assinale	 a	
opção	correta.	

A	O	rol	das	infrações	previstas	na	lei	é	taxativo	e	sua	tipificação	pressupõe	a	valoração	de	seus	efeitos	
e	impactos	na	ordem	econômica.	

B	A	conquista	de	mercado	relevante	de	bens	ou	serviços	que	decorrer	de	maior	eficiência	de	um	
agente	econômico	em	relação	aos	seus	concorrentes	constituirá	infração	à	ordem	econômica.	

C	O	conceito	de	mercado	relevante	prescinde	do	elemento	geográfico.	

D	Para	o	cálculo	de	multa	nas	infrações	administrativas	contra	a	

ordem	econômica	previstas	na	lei	em	questão,	é	irrelevante	o	fato	de	ter	ou	não	se	consumado	a	
infração.	

E	 Se	 um	 procedimento	 administrativo	 que	 tenha	 por	 fim	 julgar	 possíveis	 infrações	 da	 ordem	
econômica	 estiver	 paralisado	 e	 aguardando	 decisão	 há	 mais	 de	 três	 anos,	 será	 permitido	 o	
reconhecimento	de	ofício	da	prescrição	intercorrente.	

Comentários	

O	item	A	está	incorreto,	pois	o	rol	é	exemplificativo	(art	36,	caput		e	§3	da	lei	antitruste).	

O	item	B	está	incorreto,	pois	contraria	o	art	36,	§1	da	lei	antitruste.	

	 O	 item	 C	 está	 incorreto	 já	 que	 o	 elemento	 geográfico	 é	 indispensável	 para	 caracterização	 do	
mercado	relevante.	
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O	mercado	relevante	é	salutar	para	a	apuração	da	autoria	e	da	materialidade	das	infrações	à	ordem	
econômica	 e	 pode	 ser	 entendido	 como	 o	 espaço	 de	 atuação	 (parcela	 do	mercado)	 de	 agentes	
econômicos	 que	 concorrem	 entre	 si,	 utilizando-se	 de	 diversos	 instrumentos	 para	 disputar	 os	
consumidores.	

Lembrando	que	o	conceito	de	mercado	relevante	pode	ser	observado	sob	duas	dimensões:	

i)	material:	é	determinado	pela	possibilidade	de	substituição	do	bem,	produto	ou	serviço	negociado	
pelo	agente	por	outros	bens,	ainda	que	similares.	

Para	isso,	serão	observadas	as	preferências	e	impressões	dos	consumidores	(análise	subjetiva).	Vale	
ressaltar	 que	 essa	 análise	 _	 de	 difícil	 apuração_	 será	 realizada	 pelos	 órgãos	 de	 defesa	 da	
concorrência	e	por	meio	de	estudos	econômicos	específicos	e	aprofundados.	

ii)	geográfica:	guarda	relação	com	o	local	de	atuação	dos	agentes,	ou	seja,	com	o	espaço	territorial	
no	qual	eles	competem.	Ex:	farmácias	em	um	determinado	bairro.	

Por	 fim,	 para	 definir	 determinado	 mercado	 relevante,	 utiliza-se	 o	 teste	 do	 “monopolista	
hipotético”:	por	meio	do	qual	verifica-se	o	menor	grupo	de	produtos	e	a	menor	área	geográfica	
necessários	para	que	um	suposto	monopolista	esteja	em	condições	de	impor	aumento	de	preços	
significativo	e	não	transitório.		

O	item	D	está	incorreto,	pois	vai	de	encontro	ao	art	45	da	lei	antitruste.	

O	item	E	está	correto,nos	termos	do	art	46,	§3:	
Art.	46.	 	Prescrevem	em	5	(cinco)	anos	as	ações	punitivas	da	administração	pública	federal,	direta	e	 indireta,	
objetivando	apurar	infrações	da	ordem	econômica,	contados	da	data	da	prática	do	ilícito	ou,	no	caso	de	infração	
permanente	ou	continuada,	do	dia	em	que	tiver	cessada	a	prática	do	ilícito.	

§	 3º	 	 Incide	a	prescrição	no	procedimento	administrativo	paralisado	por	mais	de	3	 (três)	 anos,	 pendente	de	
julgamento	ou	despacho,	cujos	autos	serão	arquivados	de	ofício	ou	mediante	requerimento	da	parte	interessada,	
sem	prejuízo	da	apuração	da	responsabilidade	funcional	decorrente	da	paralisação,	se	for	o	caso.	

Gabarito:	E	

Questão	40	

No	que	diz	respeito	à	relação	jurídica	de	consumo,	assinale	a	opção	correta.		

A)	O	serviço,	como	elemento	objetivo	da	relação	de	consumo,	deve	ser	prestado	pelo	fornecedor	
mediante	remuneração	direta.		

B)	De	acordo	com	o	princípio	da	vinculação,	a	oferta	publicitária	é	irretratável	e	ilimitável.		

C)	Para	que	haja	a	responsabilização	civil	por	fato	do	produto	e	do	serviço,	é	necessário	que	a	vítima	
do	evento	danoso	tenha	prévia	vinculação	contratual	com	o	fornecedor	do	produto	ou	do	serviço.		

D)	O	fornecedor	equiparado	é	o	terceiro	intermediário	ou	aquele	que	auxilia	na	relação	de	consumo	
principal,	a	exemplo	dos	bancos	de	dados	nos	serviços	de	proteção	ao	crédito.		

E)	O	consumidor	potencial	é	toda	pessoa	física	ou	jurídica	que	adquire	ou	que	utiliza	o	produto	como	
destinatário	final.	
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Comentários	

Gabarito,	Letra	D.	

De	acordo	com	o	artigo	3º,	do	CDC,	o	conceito	de	fornecedor	é	bastante	amplo:	
Art.	3°	Fornecedor	é	toda	pessoa	física	ou	jurídica,	pública	ou	privada,	nacional	ou	estrangeira,	bem	como	os	
entes	 despersonalizados,	 que	 desenvolvem	 atividade	 de	 produção,	 montagem,	 criação,	 construção,	
transformação,	importação,	exportação,	distribuição	ou	comercialização	de	produtos	ou	prestação	de	serviços.	

Além	disso,	o	CDC,	na	opinião	de	Leonardo	Roscoe	Bessa,	também	teria	criado	a	figura	do	fornecedor	
por	equiparação.	Segundo	uma	análise	mais	abrangente	do	fornecedor,	pode-se	perceber	a	figura	
de	participantes	na	relação	de	consumo	que	não	estão	diretamente	vinculados	a	um	contrato	de	
consumo.	

Segundo	 o	 autor,	 o	 melhor	 exemplo	 seriam	 os	 bancos	 de	 dados	 e	 cadastros	 de	 consumidores	
previstos	no	artigo	43	do	CDC:	

Art.	43.	O	consumidor,	sem	prejuízo	do	disposto	no	art.	86,	terá	acesso	às	informações	existentes	em	cadastros,	
fichas,	registros	e	dados	pessoais	e	de	consumo	arquivados	sobre	ele,	bem	como	sobre	as	suas	respectivas	fontes.	

Vamos	agora	analisar	as	demais	alternativas.	

Letra	A.		Falsa,	uma	vez	que	o	serviço	poderá	ter	sua	remuneração	de	forma	indireta,	a	exemplo	da	
“instalação	grátis”	na	compra	de	um	determinado	produto.	

Artigo	3º.	

2°	 Serviço	 é	 qualquer	 atividade	 fornecida	 no	mercado	 de	 consumo,	mediante	 remuneração,	 inclusive	 as	 de	
natureza	bancária,	financeira,	de	crédito	e	securitária,	salvo	as	decorrentes	das	relações	de	caráter	trabalhista.	

	

Letra	B.	A	oferta	publicitária	tanto	poderá	sim	ser	limitada	a	determinada	quantidade	ou	forma	de	
pagamento	de	um	produto	ou	serviço.	Erra	a	alternativa	ao	afirmar	ser	a	oferta	ilimitável.	

Letra	C.	Item	falso.	O	Código	de	Defesa	do	Consumidor	também	prevê	a	figura	dos	consumidores	
bystanders	 ou	 consumidores	 por	 equiparação	 que,	 apesar	 de	 não	 ter	 vinculação	 direta	 com	 o	
contrato,	também	serão	protegidos	pelo	CDC.	

Letra	 E.	O	 consumidor	 que	 adquire	 ou	 utiliza	 o	 produto	 na	 qualidade	 de	 destinatário	 final	 é	 o	
consumidor	propriamente	dito	e	não	o	potencial.	Consumidor	potencial	é	um	conceito	mais	ligado	
à	figura	do	consumidor	por	equiparação	(artigo	2º,	parágrafo	único,	17	e	29,	CDC).	

BLOCO	II	

Questão	41	

De	acordo	com	a	Lei	de	Introdução	às	Normas	do	Direito	Brasileiro	e	a	posição	doutrinária	em	relação	
à	interpretação	dessas	normas,	assinale	a	opção	correta.	

A)	Novo	texto	normativo	de	lei	federal	poderá	entrar	em	vigor	ainda	no	seu	período	de	vacatio	legis,	
quando	reforçar	tendências	doutrinárias	e	jurisprudenciais	que	se	tenham	formado	na	vigência	da	
lei	anterior.	
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B)	Consoante	o	princípio	da	vigência	sincrônica,	salvo	disposição	contrária,	a	lei	orçamentária	sujeita-
se	ao	prazo	de	quarenta	e	cinco	dias	para	entrada	em	vigor	em	todo	o	país.	

C)	É	defeso	ao	juiz,	ao	aplicar	a	lei,	corrigir	erro	material	nela	contido	e	não	sanado	pelo	legislador.		

D)	A	lei,	depois	de	publicada	e	decorrido	o	prazo	da	vacatio	legis,	torna-se	obrigatória	para	todos,	o	
que	impede	a	alegação	de	erro	de	direito	como	causa	de	anulabilidade	de	um	negócio	jurídico.	

E)	 Nos	 casos	 de	 omissão	 da	 lei,	 deve	 o	 juiz	 decidir	 de	 acordo	 com	 a	 analogia,	 os	 costumes,	 os	
princípios	gerais	do	direito	e	a	equidade,	pois	lhe	é	vedado	o	non	liquet.	

Comentários	

Como	 de	 hábito	 nas	 provas	 da	 Magistratura	 Federal,	 nova	 questão	 cujo	 gabarito	 é	 bastante	
controvertido.	

A	alternativa	A	está	incorreta,	porque	a	vigência	é	dado	objetivo,	aferível	pelo	próprio	texto	legal	
publicado.	Ainda	que	possa	ser	utilizado	pelo	julgador	como	critério	de	persuasão	(“a	jurisprudência	
já	diz	isso	E	a	lei	nova	o	confirmará,	quando	de	sua	vigência”),	isso	não	muda	a	vigência.	

A	alternativa	B	está	incorreta,	já	que	o	art.	34	da	Lei	4.320/1964	(“O	exercício	financeiro	coincidirá	
com	o	ano	civil”)	excepciona	a	regra	geral	do	art.	1º	da	LINDB,	estabelecendo	a	vigência	da	LOA	em	
1º/01	do	ano,	independentemente	da	data	de	sua	aprovação	no	ano	anterior.	

A	alternativa	C	está	incorreta,	e	aqui	começam	os	problemas...	

A	rigor,	o	juiz	não	pode	sanar	os	erros	cometidos	pelo	legislador;	a	correção	deve	decorrer	de	lei,	
como	se	extrai	do	caput	do	art.	2º	da	LINDB.	Não	obstante,	entende	parte	da	doutrina	que	erros	
materiais,	 excepcionalmente,	 podem	 ser	 corrigidos	 pelo	magistrado,	 independentemente	 de	 lei	
corretiva,	na	hermenêutica	dos	casos,	quando	isso	não	alterar	seu	sentido	e	o	erro	for	flagrante.	

A	alternativa	D	está	incorreta.	Correta,	pela	literalidade	do	art.	3º:	“Ninguém	se	escusa	de	cumprir	
a	lei,	alegando	que	não	a	conhece”.	Incorreta	por	aplicação	do	art.	139,	inc.	III	do	CC/2002	(“O	erro	
é	substancial	quando,	sendo	de	direito	e	não	implicando	recusa	à	aplicação	da	lei,	for	o	motivo	único	
ou	 principal	 do	 negócio	 jurídico”)	 c/c	 o	 art.	 171,	 inc.	 II	 do	 mesmo	 CC/2002	 (“Além	 dos	 casos	
expressamente	declarados	na	lei,	é	anulável	o	negócio	jurídico	por	vício	resultante	de	erro,	dolo,	
coação,	 estado	 de	 perigo,	 lesão	 ou	 fraude	 contra	 credores”).	 Como	 o	 enunciado	 era	 “LINDB	 e	
doutrina	sobre	a	LINDB”,	um	tanto	forçado	justificar	a	incorreção	pelo	CC/2002...	

A	alternativa	E	está	correta.	Incorreta	pela	literalidade	do	art.	4º:	“Quando	a	lei	for	omissa,	o	juiz	
decidirá	o	caso	de	acordo	com	a	analogia,	os	costumes	e	os	princípios	gerais	de	direito”.	

Correta,	porém,	se	considerarmos	esse	artigo	em	conjugação	com	o	art.	140	do	CPC	(“O	juiz	não	se	
exime	 de	 decidir	 sob	 a	 alegação	 de	 lacuna	 ou	 obscuridade	 do	 ordenamento	 jurídico”)	 e	 o	
entendimento	 doutrinário	 recorrente	 sobre	 o	 tema.	 O	 problema	 é	 que	 o	 CESPE,	 seguidamente,	
justifica	a	incorreção	de	questões	idênticas	pela	ausência	da	“equidade”	na	literalidade	do	art.	4º,	o	
que	 certamente	 deixaria	 um	 candidato	 mais	 atento	 em	 franca	 dúvida.	 Não	 obstante,	 o	
entendimento	doutrinário	seria	a	tábua	de	salvação	da	alternativa.	

Questão	42	
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Maria,	médica	cardiologista,	que	namora	Paulo,	mas	com	ele	não	mantém	união	estável,	ajuizou	
ação	anulatória	de	negócio	jurídico	de	compra	e	venda	contra	a	empresa	Biotecnologia	Ltda.	Para	
tanto,	sustentou	que	adquiriu	da	ré	um	aparelho	do	tipo	marca-passo,	que	foi	implantado	em	seu	
namorado	 Paulo,	 em	 caráter	 de	 urgência,	 mediante	 a	 emissão	 de	 um	 cheque	 no	 valor	 de	 R$	
10.000,00.	O	aparelho	em	questão	é	comumente	vendido	no	mercado	por	R$	4.000,00.	

Nessa	situação	hipotética,	

A)	Maria	teve	sua	vontade	viciada,	pois	agiu	fundada	no	temor	de	dano	iminente	e	considerável	a	
Paulo.	

B)	Maria,	por	 inexperiência,	 se	obrigou	ao	pagamento	de	valor	desproporcional	 ao	praticado	no	
mercado	no	ato	de	celebração	do	negócio	jurídico.	

C)	 para	 que	 o	 pedido	 seja	 julgado	 procedente,	 deve	 ficar	 demonstrado	 por	 Maria	 o	 dolo	 de	
aproveitamento	da	fornecedora	do	material,	ou	seja,	a	vilania	do	outro	contratante.	

D)	Maria	não	tem	legitimidade	para	propor	a	demanda,	já	que	Paulo	não	é	seu	marido	nem	com	ela	
convive	em	regime	de	união	estável.	

E)	 segundo	a	 legislação	de	 regência,	 a	hipótese	 é	de	nulidade	do	negócio	 jurídico,	 e	o	 juiz	 deve	
reconhecer	de	ofício	o	vício	de	consentimento	mediante	a	prolação	de	sentença	declaratória.	

Comentários	

A	alternativa	A	está	incorreta,	conforme	o	art.	151:	“A	coação,	para	viciar	a	declaração	da	vontade,	
há	de	ser	tal	que	incuta	ao	paciente	fundado	temor	de	dano	iminente	e	considerável	à	sua	pessoa,	
à	sua	família,	ou	aos	seus	bens”.	

A	alternativa	B	está	 incorreta,	nos	termos	do	art.	157:	“Ocorre	a	 lesão	quando	uma	pessoa,	sob	
premente	 necessidade,	 ou	 por	 inexperiência,	 se	 obriga	 a	 prestação	 manifestamente	
desproporcional	ao	valor	da	prestação	oposta”.	

A	alternativa	C	está	correta,	já	que	se	extrai	do	art.	156	(“Configura-se	o	estado	de	perigo	quando	
alguém,	premido	da	necessidade	de	salvar-se,	ou	a	pessoa	de	sua	família,	de	grave	dano	conhecido	
pela	outra	parte,	assume	obrigação	excessivamente	onerosa”)	a	necessidade	de	conhecimento	da	
contraparte	acerca	da	situação.	

A	alternativa	D	está	incorreta,	ante	a	permissão	do	art.	156,	parágrafo	único:	“Tratando-se	de	pessoa	
não	pertencente	à	família	do	declarante,	o	juiz	decidirá	segundo	as	circunstâncias”.	

A	alternativa	E	está	incorreta,	segundo	o	art.	171,	inc.	II:	“Além	dos	casos	expressamente	declarados	
na	lei,	é	anulável	o	negócio	jurídico	por	vício	resultante	de	erro,	dolo,	coação,	estado	de	perigo,	lesão	
ou	fraude	contra	credores”.	

Questão	43	

Lino	 ajuizou	 ação	 ordinária	 de	 cobrança	 contra	Marcos	 e	 Carlos,	 seu	 fiador,	 em	 decorrência	 do	
inadimplemento	 absoluto	 de	 aluguéis	 mensais	 e	 encargos	 condominiais,	 previstos	 em	 contrato	
escrito	de	locação	de	imóvel	residencial	celebrado	entre	as	partes.	O	autor	requereu	o	pagamento	
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da	 cláusula	 penal	 estipulada	 no	 valor	 correspondente	 a	 vinte	 aluguéis	mensais.	 Em	 sua	 defesa,	
Marcos	 alegou	 que	 Pedro,	 um	 terceiro,	 havia	 assumido	 a	 dívida	 que	 constava	 de	 notificação	
extrajudicial	 que	 lhe	 fora	 anteriormente	 endereçada	 por	 Lino	 com	 relação	 aos	mesmos	 valores.	
Afirmou,	ainda,	que	havia	expedido	a	Lino,	com	aviso	de	recebimento,	uma	cópia	do	documento	
assinado	por	Pedro,	assinalando	o	prazo	de	quarenta	e	oito	horas	para	o	consentimento	na	assunção	
da	dívida,	porém	sem	resposta	do	credor.	Marcos	aduziu,	ainda,	que	possuía	crédito	decorrente	de	
comodato	pactuado	com	Lino	e	requereu	a	compensação	de	parte	da	dívida,	bem	como	a	redução,	
pelo	juiz,	da	cláusula	penal.	

A	 respeito	 dessa	 situação	 hipotética,	 assinale	 a	 opção	 correta	 à	 luz	 das	 normas	 do	 direito	 civil	
referentes	a	obrigações.	

A)	Marcos	poderá	compensar	parte	da	dívida	com	Lino,	já	que	a	diferença	de	causas	não	impede	a	
compensação.	

B)	A	cláusula	penal	é	obrigação	acessória	e	 convencional,	 razão	pela	qual	deve	 ser	preservada	a	
autonomia	das	vontades	de	Lino	e	Marcos,	não	podendo	o	juiz	intervir	na	relação	negocial	e	reduzir	
a	penalidade.	

C)	Diante	 do	 inadimplemento	 absoluto	 da	 obrigação,	 a	 culpa	 contratual	 é,	 em	 regra,	 presumida	
contra	o	devedor	e	há,	nesse	caso,	uma	inversão	do	ônus	da	prova,	cabendo	a	Marcos	a	prova	da	
ausência	de	culpa.	

D)	Se	a	assunção	da	dívida	por	Pedro	vier	a	ser	anulada,	a	garantia	prestada	por	Carlos,	em	regra,	
será	restaurada,	pois	o	acessório	segue	o	principal.	

E)	O	silêncio	de	Lino	sobre	a	assunção	de	dívida	gera	a	presunção	de	sua	aceitação,	podendo	Pedro	
invocar	as	exceções	pessoais	que	competiam	a	Marcos.	

Comentários	

A	alternativa	A	está	incorreta,	de	acordo	com	o	art.	373,	inc.	II:	“A	diferença	de	causa	nas	dívidas	
não	impede	a	compensação,	exceto	se	uma	se	originar	de	comodato,	depósito	ou	alimentos”.	

A	 alternativa	 B	 está	 incorreta,	 conforme	 o	 art.	 413:	 “A	 penalidade	 deve	 ser	 reduzida	
equitativamente	pelo	juiz	se	a	obrigação	principal	tiver	sido	cumprida	em	parte,	ou	se	o	montante	
da	 penalidade	 for	 manifestamente	 excessivo,	 tendo-se	 em	 vista	 a	 natureza	 e	 a	 finalidade	 do	
negócio”.	

A	alternativa	C	está	correta,	na	conjugação	do	art.	396	(“Não	havendo	fato	ou	omissão	imputável	
ao	devedor,	não	incorre	este	em	mora”)	com	o	art.	397	(“O	inadimplemento	da	obrigação,	positiva	
e	líquida,	no	seu	termo,	constitui	de	pleno	direito	em	mora	o	devedor”).				

A	alternativa	D	está	incorreta,	segundo	o	art.	301:	“Se	a	substituição	do	devedor	vier	a	ser	anulada,	
restaura-se	o	débito,	com	todas	as	suas	garantias,	salvo	as	garantias	prestadas	por	terceiros,	exceto	
se	este	conhecia	o	vício	que	inquinava	a	obrigação”.	
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A	alternativa	E	está	incorreta,	na	dicção	do	art.	299:	“É	facultado	a	terceiro	assumir	a	obrigação	do	
devedor,	com	o	consentimento	expresso	do	credor,	ficando	exonerado	o	devedor	primitivo,	salvo	se	
aquele,	ao	tempo	da	assunção,	era	insolvente	e	o	credor	o	ignorava”.	

Questão	44	

No	que	concerne	à	teoria	geral	dos	contratos,	assinale	a	opção	correta	

A)	 A	 fase	 de	 puntuação	 na	 formação	 do	 contrato	 não	 vincula	 os	 participantes	 a	 sua	 celebração	
definitiva,	o	que	impede	inferir-se	eventual	responsabilização	contratual	nas	tratativas.	

B)	A	atividade	médica	realizada	sem	o	consentimento	 informado	do	paciente,	ainda	que	exitosa,	
constitui	hipótese	de	violação	positiva	do	contrato.	

C)	A	parte	 lesada	pelo	 inadimplemento	pode	pleitear	a	 resolução	do	 contrato,	que	é	um	direito	
potestativo	do	credor,	razão	pela	qual	o	adimplemento	substancial	da	obrigação	pelo	devedor	não	
impede	a	extinção	do	negócio	jurídico.	

D)	Para	a	aplicação	da	teoria	da	imprevisão,	exige-se	que	o	contrato	seja	sinalagmático,	oneroso,	
comutativo	e	de	trato	sucessivo	e	que	surja	fato	superveniente	que	gere	um	desequilíbrio	entre	as	
partes	contratantes.	

E)	Os	vícios	redibitórios	atingem	o	plano	de	validade	do	contrato	e	podem	gerar	sua	anulabilidade	
mediante	o	manejo	de	ação	redibitória.		

Comentários	

A	 alternativa	 A	 está	 incorreta,	 porque	 a	 quebra	 das	 tratativas	 preliminares	 pode	 gerar	
responsabilização	extracontratual,	pré-contratual,	mas	não	contratual,	porque	contrato	ainda	não	
há.	

A	alternativa	B	está	correta,	pois	violados	os	deveres	laterais	de	conduta	de	lealdade,	informação	e	
probidade.	

A	alternativa	C	está	 incorreta,	dado	que,	pela	aplicação	da	Teoria	do	Adimplemento	Substancial,	
pode	ser	entendido	o	exercício	desse	direito	potestativo	como	abusivo,	impedindo-se-o.	

A	 alternativa	 D	 está	 incorreta	 por	 incompletude;	 primeiro,	 porque	 necessário	 que	 o	 fato	
superveniente	seja	“imprevisível”,	e,	segundo,	porque	determinados	contratos	unilaterais,	como	o	
mútuo,	ensejam	a	aplicação	da	teoria,	e	não	apenas	os	sinalagmáticos.	

A	alternativa	 E	 está	 incorreta,	 porque	 o	 vício	 redibitório	 atinge	 a	 coisa,	 apenas,	mantendo-se	 o	
contrato	existente,	válido	e	eficaz,	mas	dependente	de	abatimento	do	preço	ou,	se	for	o	caso,	de	
resolução.	

Questão	45	

De	 acordo	 com	 o	 Código	 Civil,	 assinale	 a	 opção	 correta	 a	 respeito	 da	 prestação	 de	 serviço,	 da	
empreitada,	do	mandato,	do	transporte	e	do	depósito.	
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A)	No	contrato	de	depósito,	em	caso	de	superveniente	incapacidade	do	depositário,	o	depósito	será	
estendido,	até	o	prazo	avençado,	à	pessoa	que	assumir	a	administração	dos	bens.	

B)	No	contrato	de	prestação	de	serviço,	a	ausência	de	habilitação	para	o	serviço	contratado	acarreta	
o	não	recebimento	do	objeto	e	o	impedimento	do	pagamento.	

C)	No	contrato	de	empreitada,	a	ausência	de	verificação	da	obra	por	parte	do	comitente	não	obsta	
a	rejeição	da	obra.	

D)	 No	 mandato,	 os	 atos	 praticados	 pelo	 substabelecido	 serão	 considerados	 inexistentes	 se	 a	
proibição	de	substabelecer	constar	da	procuração.	

E)	 No	 contrato	 de	 transporte,	 o	 conhecimento	 de	 transporte	 é	 documento	 essencial	 para	 a	
comprovação	do	recebimento	da	carga	e	para	a	conclusão	do	negócio.	

Comentários	

A	alternativa	A	está	incorreta,	nos	termos	do	art.	641:	“Se	o	depositário	se	tornar	incapaz,	a	pessoa	
que	lhe	assumir	a	administração	dos	bens	diligenciará	imediatamente	restituir	a	coisa	depositada	e,	
não	 querendo	 ou	 não	 podendo	 o	 depositante	 recebê-la,	 recolhê-la-á	 ao	 Depósito	 Público	 ou	
promoverá	nomeação	de	outro	depositário”.	

A	alternativa	B	está	incorreta,	na	conjugação	do	art.	606	(“Se	o	serviço	for	prestado	por	quem	não	
possua	 título	de	habilitação,	ou	não	satisfaça	 requisitos	outros	estabelecidos	em	 lei,	não	poderá	
quem	os	prestou	cobrar	a	retribuição	normalmente	correspondente	ao	trabalho	executado.	Mas	se	
deste	resultar	benefício	para	a	outra	parte,	o	 juiz	atribuirá	a	quem	o	prestou	uma	compensação	
razoável,	desde	que	tenha	agido	com	boa-fé”)	com	seu	parágrafo	único	(“Não	se	aplica	a	segunda	
parte	deste	artigo,	quando	a	proibição	da	prestação	de	serviço	resultar	de	lei	de	ordem	pública”).	

A	alternativa	C	está	correta,	já	que	é	o	pagamento	que	gera	a	aceitação	da	obra	entregue,	como	se	
extrai	 do	 art.	 614,	 §1º:	 “Tudo	 o	 que	 se	 pagou	 presume-se	 verificado”.	 Assim,	 a	 não	 verificação	
permite	a	rejeição.	

A	alternativa	D	está	incorreta,	segundo	o	art.	662:	“Os	atos	praticados	por	quem	não	tenha	mandato,	
ou	 o	 tenha	 sem	 poderes	 suficientes,	 são	 ineficazes	 em	 relação	 àquele	 em	 cujo	 nome	 foram	
praticados,	salvo	se	este	os	ratificar”.	

A	alternativa	E	está	incorreta,	porque	o	conhecimento	é	prova	do	recebimento	da	carga,	no	caso	de	
transporte	 de	 coisas,	 mas	 não	 para	 conclusão	 do	 negócio,	 já	 que	 o	 contrato	 de	 transporte	 é	
consensual,	e	não	real,	como	se	pode	verificar	pela	combinação	do	art.	744	(“Ao	receber	a	coisa,	o	
transportador	 emitirá	 conhecimento	 com	a	menção	dos	dados	que	 a	 identifiquem,	obedecido	o	
disposto	em	lei	especial”)	com	seu	parágrafo	único	(“O	transportador	poderá	exigir	que	o	remetente	
lhe	entregue,	devidamente	assinada,	a	relação	discriminada	das	coisas	a	serem	transportadas,	em	
duas	 vias,	 uma	 das	 quais,	 por	 ele	 devidamente	 autenticada,	 ficará	 fazendo	 parte	 integrante	 do	
conhecimento”).	

Questão	46	
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Pedro	adquiriu	um	imóvel	de	Manoel	por	meio	de	cessão	de	direitos.	Manuel	vendeu	o	imóvel	—	
que	 era	 objeto	 de	 contrato	 de	 financiamento,	 adquirido	 de	 acordo	 com	 as	 normas	 do	 Sistema	
Financeiro	de	Habitação	—	porque	não	lograva	êxito	em	pagar	as	prestações	devidas	há	um	ano,	o	
que	acarretou,	inclusive,	ação	de	execução	hipotecária.	O	imóvel	estava	hipotecado	e	devidamente	
registrado.	

Nessa	situação	hipotética,	a	posse	exercida	por	Pedro	foi	

A)	justa,	devido	à	presunção	de	boa-fé.	

B)	de	má-fé,	uma	vez	que	havia	registro	da	hipoteca.	

C)	clandestina,	por	ter	sido	adquirida	às	ocultas	da	instituição	financeira.	

D)	precária,	ante	o	abuso	de	direito	por	parte	da	instituição	financeira.	

E)	de	boa-fé,	por	atender	a	função	social.	

Comentários	

A	questão	 foi	anulada,	 bizarramente,	 porque	ManOel	 foi	 grafado,	 depois,	 como	ManUel.	 CESPE	
anula	a	questão	por	isso,	mas	não	anula	por	muito	mais,	quando	comete	erro	crasso,	justifica	com	
jurisprudência	minoritária	e	traz	entendimento	doutrinário	ridículo.	De	qualquer	forma,	isso	não	nos	
impede	de	analisar	a	questão	e	praticar.	

A	alternativa	A	está	incorreta,	pois	o	gravame	afasta	a	presunção	de	boa-fé.	

A	alternativa	B	está	correta,	conforme	dito	na	alternativa	anterior.	

A	alternativa	C	está	incorreta,	já	que	o	adquirente,	segundo	o	enunciado,	não	ocultou	a	aquisição.	

A	alternativa	D	está	incorreta,	porque	não	houve	abuso	de	confiança,	em	momento	algum.	

A	 alternativa	E	 está	 incorreta,	 dado	que,	 ainda	que	 fosse	possível	 extrair	 daí	 funcionalização	da	
posse,	ela	é	de	má-fé,	como	dito	anteriormente.	

Questão	47	

De	acordo	com	a	jurisprudência	do	STJ,	assinale	a	opção	correta	a	respeito	de	reforma	agrária.	

A)	 Caso	 o	 imóvel	 seja	 improdutivo,	 não	 haverá	 incidência	 de	 juros	 compensatórios	 em	 ação	 de	
desapropriação,	por	interesse	social,	para	fins	de	reforma	agrária.	

B)	A	título	de	desapropriação,	o	valor	da	indenização,	pela	qual	se	busca	a	fixação	de	justo	preço,	
deve	ter	como	base	a	data	da	imissão	na	posse.	

C)	Não	se	admite	a	indenização	em	separado	da	cobertura	vegetal,	ainda	que	seja	demonstrada	a	
exploração	econômica	anteriormente	aos	atos	de	expropriação.	

D)	Havendo	divergência	entre	a	área	registrada	e	a	medida,	o	expropriado	poderá	levantar	o	valor	
da	indenização	correspondente	à	medida.	

E)	Nova	perícia	deverá	ser	realizada	se	decorrerem	mais	de	dois	anos	entre	o	início	da	expropriação	
de	propriedade	rural	e	a	confecção	do	laudo	pericial	acolhido	pelo	órgão	julgador.	
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Comentários	

A	questão	foi	anulada,	o	que	não	nos	impede	de	a	analisar.	

A	alternativa	A	está	incorreta,	segundo	o	STJ:	“A	eventual	improdutividade	do	imóvel	não	afasta	o	
direito	aos	juros	compensatórios,	pois	eles	restituem	não	só	o	que	o	expropriado	deixou	de	ganhar	
com	a	perda	antecipada,	mas	também	a	expectativa	de	renda,	considerando	a	possibilidade	de	o	
imóvel	ser	aproveitado	a	qualquer	momento	de	forma	racional	e	adequada,	ou	até	ser	vendido	com	
o	 recebimento	 do	 seu	 valor	 à	 vista	 (REsp	 1.116.364-PI,	 Rel.	 Min.	 Castro	 Meira,	 julgado	 em	
26/5/2010)”.	

A	 alternativa	 B	 está	 incorreta,	 conforme	 o	 STJ:	 “ADMINISTRATIVO.	 AGRAVO	 REGIMENTAL	 NO	
RECURSO	 ESPECIAL.	 DESAPROPRIAÇÃO	 PARA	 UTILIDADE	 PÚBLICA.	 VALOR	 FIXADO	 A	 TÍTULO	 DE	
JUSTA	INDENIZAÇÃO	QUE	DEVE	SER	CONTEMPORÂNEO	À	AVALIAÇÃO.	O	art.	26	do	Decreto-Lei	n.	
3.365/41	é	claro	ao	determinar	que	o	valor	da	 indenização	deve	ser	contemporâneo	à	avaliação	
(AgRg	no	REsp	1396576	CE,	Rel.	Min.	BENEDITO	GONÇALVES,	Data	de	Julgamento:	09/09/2014,	T1	-	
PRIMEIRA	TURMA,	Data	de	Publicação:	DJe	16/09/2014)”.	

A	 alternativa	 C	 está	 incorreta,	 mais	 uma	 vez,	 na	 dicção	 do	 STJ:	 “PROCESSUAL	 CIVIL.	
ADMINISTRATIVO.	 RECURSO	 ESPECIAL.	 DESAPROPRIAÇÃO	 PARA	 FINS	 DE	 REFORMA	 AGRÁRIA.	
INDENIZAÇÃO	DA	COBERTURA	VEGETAL	EM	SEPARADO.	IMPOSSIBILIDADE.	É	possível	a	indenização	
em	 separado	 da	 cobertura	 vegetal	 somente	 se:	 a)	 demonstrada	 a	 exploração	 econômica	
anteriormente	aos	atos	de	expropriação;	b)	comprovada	a	viabilidade	de	exploração	da	mata	nativa,	
tanto	sob	o	aspecto	da	licitude,	à	luz	das	normas	ambientais	pertinentes,	quanto	do	ponto	de	vista	
econômico,	sopesados	os	custos	de	exploração	em	confronto	com	as	estimativas	de	ganho	(REsp:	
1395597	 MT,	 Rel.	 Ministra	 ELIANA	 CALMON,	 Data	 de	 Julgamento:	 05/11/2013,	 T2	 -	 SEGUNDA	
TURMA,	Data	de	Publicação:	DJe	13/11/2013)”.	

A	alternativa	D	está	incorreta,	dado	o	entendimento	do	STJ:	“No	procedimento	de	desapropriação	
para	fins	de	reforma	agrária,	caso	se	constate	que	a	área	registrada	em	cartório	é	inferior	à	medida	
pelos	peritos,	o	expropriado	poderá	levantar	somente	o	valor	da	indenização	correspondente	à	área	
registrada,	devendo	o	depósito	indenizatório	relativo	ao	espaço	remanescente	ficar	retido	em	juízo	
até	que	o	expropriado	promova	a	retificação	do	registro	ou	até	que	seja	decidida,	em	ação	própria,	
a	titularidade	do	domínio	(REsp	1.286.886-MT,	2ª	Turma.	Rel.	Min.	Herman	Benjamin,	julgado	em	
06/05/2014)”.	

A	 alternativa	 E	 está	 incorreta,	 de	 acordo	 com	 a	 jurisprudência	 do	 STJ:	 “A	 indenização	 pela	
desapropriação	é	fixada	com	base	no	valor	do	imóvel	na	data	da	avaliação	ou	da	perícia,	conforme	
o	art.	26	do	Decreto-Lei	3.365/1941	e	o	art.	12,	§	2º,	da	LC	76/1993.	Há	casos	peculiares,	pois,	em	
que	o	longo	prazo	entre	o	início	da	expropriação	e	a	confecção	do	laudo	pericial	sugere	a	mitigação	
dessa	regra.	Contudo,	na	hipótese	dos	autos	a	diferença	temporal	é	de,	aproximadamente,	3	anos,	
não	havendo,	portanto,	como	enquadrar	o	caso	dos	autos	a	qualquer	excepcionalidade	em	relação	
à	norma	fixada	pelo	art.	26	do	Decreto-Lei	3.365/1941	e	pelo	art.	12,	§	2º,	da	LC	76/1993,	de	modo	
que	a	indenização	deve	levar	em	consideração	o	valor	do	bem	à	época	da	avaliação.		Não	é	a	hipótese	
dos	autos,	em	que	houve	menos	de	2	anos	de	interregno,	inexistindo	notícia	de	grandes	variações	
de	valores	imobiliários	no	período.	(REsp	1449733	SE,	Publicação:	DJ	11/06/2015)”.	
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Questão	48	

Lucas	 concedeu	 uma	 casa	 de	 sua	 propriedade	 para	 que	 Lauro	 e	 sua	 família	 nela	 residissem	
temporariamente	e	de	forma	gratuita.	Entretanto,	Lucas	não	transcreveu	o	título	de	concessão	no	
cartório	de	imóveis	competente.	Nessa	situação	hipotética,	o	direito	real	de	Lauro	consiste	em	

A)	doação	resolúvel.	

B)	comodato.	

C)	direito	de	fruir.	

D)	habitação.	

E)	usufruto	impróprio.	

Comentários	

A	questão	foi	anulada,	igualmente,	o	que	não	nos	impede	de	a	analisar.	

A	alternativa	A	está	incorreta,	já	que	a	doação	exigiria	transferência	de	propriedade,	ao	passo	que	
o	exercício	deixa	claro	se	tratar	de	“residência	temporária”.	

A	alternativa	B	está	incorreta,	e	poderia	ser	a	opção	correta,	caso	o	enunciado	não	tivesse	exigido	
que	 se	 apontasse	 o	 “direito	 real	 de	 Lauro”.	 No	 caso,	 há	 um	 típico	 contrato	 de	 comodato,	 na	
modalidade	verbal,	mas,	como	qualquer	relação	obrigacional,	não	há	que	se	falar	em	direito	real,	de	
per	si.	

A	alternativa	C	está	incorreta,	não	existindo,	no	direito	brasileiro,	a	figura	do	“direito	de	fruir”,	mas	
apenas	do	usufruto.	

A	alternativa	D	está	incorreta,	e	também	poderia	ser	a	opção	correta,	porque	o	enunciado	parece	
predeterminar	uma	situação	de	habitação.	No	entanto,	não	há	direito	real	de	habitação	sem	registro,	
sendo	a	forma	um	requisito	constante	do	plano	da	existência.	

A	alternativa	E	está	incorreta,	evidentemente,	porque	não	há	de	se	apontar	o	usufruto,	próprio	ou	
impróprio,	no	caso.	

Questão	49	

Assinale	a	opção	correta	a	respeito	da	jurisdição	e	dos	equivalentes	jurisdicionais.	

A)	Na	jurisdição	voluntária,	a	lei	confere	maior	flexibilidade	ao	julgador	para	conduzir	o	processo,	
mas	o	obriga	à	observância	de	critérios	de	legalidade	estrita	quando	da	prolação	da	sentença.	

B)	 A	 imparcialidade	 é	 a	 característica	 da	 jurisdição	 contenciosa	 que	 impede	 o	 julgador	 de	
determinar,	de	ofício,	a	produção	de	prova	em	juízo.	

C)	A	autodefesa,	excepcionalmente	permitida	no	direito	brasileiro	para	a	composição	da	lide,	pode	
ocorrer	antes	ou	durante	o	processo.	

D)	Na	arbitragem,	as	partes	podem	escolher	a	norma	de	direito	material	a	ser	aplicada	para	a	solução	
do	conflito.	
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E)	Configura	exceção	à	regra	da	indelegabilidade	da	jurisdição	a	expedição	de	carta	precatória	que	
delegue	a	oitiva	de	testemunha	a	outro	juízo.	

Comentários		

A	alternativa	A	está	incorreta.	Pelo	art.	1.109,	CPC/73	e	art.	723,	parágrafo	único,	CPC,	o	magistrado	
pode	 se	 valer	 da	 equidade	 na	 apreciação	 dos	 casos,	 não	 o	 obrigando	 à	 observar	 critérios	 de	
legalidade	estrita	quando	da	prolação	da	sentença.	

Sobre	a	equidade,	muitos	autores	fazer	a	analogia	criada	por	Aristóteles	em	Ética	a	Nicômaco1:	
De	 fato,	a	 lei	 não	prevê	 todas	as	 situações	porque	é	 impossível	 estabelecer	uma	 lei	 a	propósito	de	algumas	
delas...	Com	efeito,	quando	uma	situação	é	idefinida	a	regra	também	tem	de	ser	indefinida,	como	acontece	com	
a	régua	de	chumbo	usada	pelos	construtores	em	Lesbos;	a	régua	se	adapta	à	forma	da	pedra	e	não	é	rígida,	e	o	
decreto	[decisão	judicial	ou	administrativa]	se	adapta	aos	fatos	de	maneira	idêntica"	(Ética	a	Nicômacos,	Brasília:	
UNB,	1985,	1137	a,	p.	109-110).	

Consoante	afirma	o	art.	140,	parágrafo	único,	CPC	(antigo	art.	127,	CPC/73),	a	equidade	pode	ser	
utilizada	no	direito	apenas	quando	houver	expressa	autorização	legal.	A	título	de	curiosidade,	abaixo	
listo	hipóteses	em	que	a	equidade	é	permitida:	

a)	relações	de	consumo	(art.	7º,	CDC)	

b)	juizados	especiais	(art.	6º,	Lei	9.099/95)	

c)	arbitragem	(art.	2º,	Lei	n.	9.307/96),	salvo	quando	a	Administração	Pública	for	parte	

d)	jurisdição	voluntária	(art.	723,	parágrafo	único,	CPC)	

e)	justiça	do	trabalho	(art.	8º,	CLT)	

f)	direito	tributário	(art.	108,	IV,	CTN)	

g)	direito	civil	(art.	413,	479,	738,	p.ú.,	928,	p.ú.,	944,	p.ú,	953,	p.ú,	todos	do	CC)		

A	alternativa	B	está	incorreta.		

A	 imparcialidade	 é	 característica	 não	 só	 da	 jurisdição	 contenciosa,	 mas	 também	 da	 jurisdição	
voluntária.	

Ademais,	 os	 artigos	 art.	 130	 e	 1.107	 do	 CPC/73,	 bem	 como	o	 art.	 370	 do	 CPC/2015	 preveem	 a	
possibilidade	de	o	juiz	determinar,	de	ofício,	a	produção	da	provas.	

Sobre	a	imparcialidade,	importante	complementar	que	Didier	a	divide	em	dois	critérios,	um	objetivo	
(imparTialidade)	e	outro	subjetivo	(imparcialidade).	

Critério	 objetivo:	 “Ser	 terceiro”	 é	 um	 dado	 objetivo,	 significa	 não	 ser	 um	 dos	 conflitantes.	 Essa	
condição	é	chamada	pelo	autor	baiano	de	impartialidade	(com	T	mesmo,	pois	significa	aquele	que	
não	é	parte).		

																																																			
1	Em	prova	oral	do	MPE/MG	já	foi	perguntado	o	que	era	a	régua	de	Lesbos.	Era	para	o	candidato	citar	a	régua	maleável	
citada	por	Aristóteles	e	fazer	a	ligação	com	a	equidade,	que	tem	por	finalidade	proporcionar	uma	decisão	justa	ao	caso	
concreto,	amoldando-se	ao	problema.	
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Falar	 de	 jurisdição,	 pois,	 é	 falar	 de	 uma	 função	 que	 é	 exercida	 por	 alguém	 que	 é	 estranho	 ao	
problema.	A	condição	de	terceiro	do	magistrado	é	indispensável	para	o	exercício	da	jurisdição,	pois	
a	 jurisdição	 é	 uma	 forma	 de	 heterocomposição,	 ou	 seja,	 uma	 composição	 por	 outro	 que	 não	 o	
interessado.	

Há	 aqui	 o	 que	 Chiovenda	 chamou	 de	 substitutividade2,	 isto	 é,	 ao	 exercer	 a	 jurisdição,	 o	 Estado	
substitui,	com	sua	atividade,	a	vontade	das	partes	pela	vontade	do	da	lei.	

Critério	subjetivo:	não	basta	ser	terceiro.	O	exercício	da	jurisdição	pressupõe	que,	além	de	terceiro,	
ele	seja	imparcial,	ou	seja,	que	o	juiz	não	tenha	interesse	na	causa,	o	que	garante	a	equidistância	do	
julgador.	 O	 Código	 de	 Processo	 Civil	 concretiza	 essa	 vedação	 por	 meio	 das	 hipóteses	 de	
impedimento	(art.	144,	CPC)	e	suspeição	(art.	145,	CPC).		

A	alternativa	C	está	incorreta.	A	autodefesa	pode	ser	utilizada	em	dois	sentidos.	

1º	sentido	(autodefesa	=	autotutela3):	Nesse	ponto,	a	autotutela	ocorre	fora	do	âmbito	processual.	
Uma	vez	iniciado	o	processo,	a	autotutela	não	é	mais	permitida.	

Em	regra,	a	autotutela	é	crime	(art.	345,	CP,	se	for	particular;	Lei	de	Abuso	de	Autoridade	–	Lei	nº.	
4.898/65,	se	for	o	Estado).	

Contudo,	o	ordenamento	jurídico	admite	algumas	hipóteses	de	autotutela,	quais	sejam:	

i)	desforço	imediato	no	esbulho	(art.	1210,	par.	1º,	CC);	

ii)	legítima	defesa	(art.	188,	I,	CC);	

iii)	apreensão	do	bem	com	penhor	legal	(art.	1.467,	I,	CC);	

iv)	Autoexecutoriedade	–	prerrogativa	do	Poder	Público	de	executar	seus	próprios	atos;	

v)	Direito	de	retenção	(arts.	681,	708,	742,	1.219,	1.220,	1.433,	II,	1.507,§2º,	todos	do	CC);	

vi)	Direito	de	greve	(arts.	9º	e	37,	VII,	ambos	da	CRFB);	

vii)	Guerra4	(a	Carta	das	Nações	Unidas,	de	1945	permite	o	uso	da	força	em	caso	de	legítima	defesa).	

2º	sentido:	Aqui,	poderia	ter	sido	utilizado	o	termo	no	sentido	similar	ao	Processo	Penal,	em	que	o	
réu	tem	direito	à	defesa	técnica	e	à	autodefesa.	

No	Processo	Civil,	seria	possível	o	sujeito	exercer	a	autodefesa	apenas	excepcionalmente,	durante	
o	processo.	

																																																			
2	Fredie	ressalva	que,	a	contrário	do	que	entendia	Chiovenda,	a	substitutividade	NÃO	é	marca	da	jurisdição,	eis	que	há	
atividades	 substitutivas	 que	 não	 são	 jurisdicionais.	 Ex:	 atividade	 do	 CADE	 (autarquia	 que	 cuida	 da	 proteção	 da	
concorrência,	decidindo	conflitos	por	heterocomposição).	
3	Acredito	que	esse	foi	utilizado	pelo	examinador.	
4	Verão	em	direito	 internacional	que	o	direito	da	guerra	se	divide	em:	“Jus	ad	Bellum”,	que	é	o	direito	de	 fazer	a	
guerra;	“Jus	in	Bello”:	o	direito	que	deve	reger	a	guerra,	mais	conhecido	como	direito	humanitário.	As	convenções	
mais	significativas	são	as	quatro	Convenções	de	Genebra	e	seus	protocolos	adicionais.	
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Isso	se	dá	especificamente	no	âmbito	daqueles	feitos	em	que	é	conferida	capacidade	postulatória	a	
leigos,	sem	precisar	de	advogado.	

Ex1:	justiça	do	trabalho	(art.	791,	CLT)	

Ex2:	juizados	especiais	até	20	SM	(art.	9º,	Lei	9.099)	

Ex3:	HC	(art.	654,	CPP)	

Ex4:	Governador	de	Estado,	Presidente	da	República	para	ADI	e	ADC	(art.	103,	I	e	V,	CRFB)	

Ex5:	 mulher	 que	 se	 afirma	 vítima	 de	 violência	 doméstica	 pode	 pleitear	 medidas	 protetivas	 de	
urgência	sem	o	advogado	(art.	19,	caput	e	§1º,	e	art.	27,	ambos	da	Lei	n.	11.340/2006,	Lei	Maria	da	
Penha).	

A	alternativa	D	está	correta.	Nos	termos	do	art.	2º,	§	1º,	da	Lei	9.307/96:	
§	1º	Poderão	as	partes	escolher,	livremente,	as	regras	de	direito	que	serão	aplicadas	na	arbitragem,	desde	que	
não	haja	violação	aos	bons	costumes	e	à	ordem	pública.	

A	alternativa	E	está	incorreta.	

Referido	princípio	possui	aspectos	externo	e	interno.		

No	 primeiro,	 não	 se	 pode	 delegar	 a	 função	 jurisdicional	 a	 outros	 poderes	 ou	 órgãos	 que	 não	
pertencem	ao	Poder	Judiciário	(salvo	se	a	própria	CRFB	prever	funções	estatais	atípicas).		

No	viés	interno,	determinada	a	competência	para	uma	demanda,	não	se	pode	delegar	a	função	para	
outro	órgão	jurisdicional.	Como	exceções,	temos:		

Ex1	-	carta	de	ordem	determinando	a	prática	de	atos	de	competência	do	Tribunal	(a	exemplo,	art.	
972,	CPC).	

Ex2:	delegação	da	função	executiva	dos	julgados	do	STF,	102,	I,	“m”,	CRFB)5.	

Ex3:	delegação	da	competência	do	Tribunal	Pleno	para	o	órgão	especial	do	mesmo	Tribunal	(art.	93,	
XI,	CRFB).	

Ex4:	delegação	de	competência	da	 justiça	federal	para	a	estadual.	A	própria	Constituição,	no	art.	
109,	§	3º,	estabelece	que	em	determinados	casos,	pode	haver	delegação	para	a	 justiça	estadual	
quando	no	domicílio	do	segurado	não	houver	vara	federal.		

Ex5:	 delegação	 a	 serventuários	 do	 poder	 de	 praticar	 atos	 de	 administração	 e	 atos	 de	 mero	
expediente	sem	caráter	decisório	(art.	93,	XIV,	CRFB	c/c	arts.	152,	VI	e	203,	§4º,	CPC).	

Atenção:	Sobre	as	cartas	precatórias,	doutrina	majoritária	(Dinamarco,	Cintra,	Grinover,	Assumpção	
etc.)	 entendem	 que	 ela	 atende	 ao	 princípio	 da	 territorialidade	 e	 não	 são	 exceções	 à	
indelegabilidade.	

																																																			
5	Nestes	casos,	jamais	se	delegam	atos	decisórios.	Qualquer	incidente	do	processo	executivo	que	demande	julgamento	
deverá	ser	submetido	à	apreciação	do	respectivo	Tribunal.	
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Ora,	na	carta	precatória	(e	rogatória),	o	juiz	não	tem	poderes	para	exercer	a	atividade	jurisdicional	
fora	dos	limites	da	sua	comarca	ou	seção/subseção.	Nesses	casos,	eles	pedem	a	cooperação	de	outro	
juiz	que,	legitimamente,	exercerá	seus	poderes	dentro	da	circunscrição	territorial	em	que	atua.	

Questão	50	

Acerca	dos	sujeitos	processuais	e	do	litisconsórcio	no	processo	civil,	assinale	a	opção	correta.	

A)	 De	 acordo	 com	 entendimento	 consolidado	 pelo	 STJ,	 em	 ação	 contra	 o	 INSS	 que	 verse	 sobre	
contribuições	previdenciárias,	admite-se	a	formação	de	litisconsórcio	facultativo	após	o	ajuizamento	
da	ação.	

B)	Genitora	que	defende	direitos	de	titularidade	de	um	filho	absolutamente	incapaz	atua	como	parte	
no	processo.		

C)	Em	caso	de	litisconsórcio	classificado	como	necessário,	o	juiz	deve	emitir	decisão	idêntica	para	
todos	os	litigantes	que	ocupem	o	mesmo	polo	da	demanda.	

D)	Conforme	jurisprudência	dominante	do	STJ,	a	qualificação	da	relação	como	sendo	de	consumo	
não	afasta	a	possibilidade	de	denunciação	da	lide.	

E)	A	vedação	da	 intervenção	de	 terceiros	no	âmbito	dos	 juizados	especiais	 federais	não	afasta	a	
possibilidade	de	formação	de	litisconsórcio.	

Comentários	

A	alternativa	A	está	incorreta.	A	resposta	singela	é:	não	se	admite	o	litisconsórcio	facultativo	ulterior.	

Mas	o	aluno	do	Estratégia	tem	que	aprofundar	seu	conhecimento.	

	
Seria	possível	formação	ulterior	de	litisconsórcio	facultativo?	

1ª	 corrente:	 Araken	de	Assis,	 por	 exemplo,	 entende	que	poderia	 haver	 litisconsórcio	 facultativo	
ulterior	até	a	fase	de	saneamento	do	processo.	

2ª	corrente:	STJ	entende	que	não,	pois	isso	seria	uma	burla	ao	juiz	natural.	Aquele	litisconsorte	que	
está	entrando	posteriormente	estaria	escolhendo	o	juiz	para	julgar	sua	causa.	

MANDADO	DE	SEGURANÇA.	CONTRIBUIÇÃO	PREVIDENCIÁRIA.	ADMINISTRADORES,	AUTÔNOMOS	E	AVULSOS.	
INCONSTITUCIONALIDADE.	PRESCRIÇÃO.	TESE	DO	"CINCO	MAIS	CINCO".	LITISCONSÓRCIO	ATIVO	FACULTATIVO	
POSTERIOR	AO	AJUIZAMENTO	DA	AÇÃO.	 IMPOSSIBILIDADE.	 EXTINÇÃO	DO	PROCESSO	SEM	 JULGAMENTO	DE	
MÉRITO.	I	-	A	inclusão	de	litisconsortes	ativos	facultativos	em	momento	ulterior	ao	ajuizamento	da	ação	fere	o	
princípio	do	juiz	natural,	insculpido	no	art.	5º,	incisos	XXXVII	e	LIII,	da	CF/88,	independentemente	da	apreciação	
da	liminar	e	da	efetivação	da	citação	do	réu.	Precedente:	REsp	nº	24.743/RJ,	Rel.	Min.	EDSON	VIDIGAL,	DJ	de	
14/09/98.	(...)	(STJ		 	 ,	Relator:	Ministro	FRANCISCO	FALCÃO,	Data	de	Julgamento:	25/10/2007,	T1	-	PRIMEIRA	
TURMA)	

A	 exceção	 que	 o	 STJ	 admite	 é	 a	 ação	 popular,	 pois	 há	 expressa	 previsão	 legal	 permitindo	 o	
litisconsórcio	facultativo	ulterior.	
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Art.	 6º,	 §	 5º	 É	 facultado	 a	 qualquer	 cidadão	 habilitar-se	 como	 litisconsorte	 ou	 assistente	 do	 autor	 da	 ação	
popular.	

Vejam	o	julgado:	
PROCESSUAL	 CIVIL	 E	 TRIBUTÁRIO.	 AÇÃO	 POPULAR.	 LITISCONSÓRCIO	 ATIVO	 FACULTATIVO	 ULTERIOR.	 LEI	
4.717/65.	PREVISÃO	EXPRESSA	DE	HABILITAÇÃO	DE	QUALQUER	CIDADÃO.	VIOLAÇÃO	AO	PRINCÍPIO	DO	 JUIZ	
NATURAL.	INEXISTÊNCIA.	

1.	 A	 inclusão	 de	 litisconsorte	 ativo	 facultativo,	 após	 a	 distribuição	 da	 ação	 judicial,	 configura	 desrespeito	 à	
garantia	constitucional	do	Juiz	Natural	(artigo	5º,	incisos	XXXVII	e	LIII,	da	Constituição	da	República	de	1988),	
praxe	 que	 é	 coibida	 pela	 norma	 inserta	 no	 inciso	 II,	 do	 artigo	 253,	 do	 CPC	 (com	 a	 redação	 dada	 pela	 Lei	
11.280/2006),	segundo	o	qual	as	causas	de	qualquer	natureza	distribuir-se-ão	por	dependência	quando,	tendo	
sido	extinto	o	processo,	sem	julgamento	de	mérito,	for	reiterado	o	pedido,	ainda	que	em	litisconsórcio	com	outros	
autores	ou	que	sejam	parcialmente	alterados	os	réus	da	demanda	(Precedentes	do	STJ:	REsp	796.064/RJ,	Rel.	
Ministro	Luiz	Fux,	Primeira	Seção,	julgado	em	22.10.2008,	DJe	10.11.2008;	e	AgRg	no	MS	615/DF,	Rel.	Ministro	
Bueno	de	Souza,	Corte	Especial,	julgado	em	13.06.1991,	DJ	16.03.1992).	

2.	Entrementes,	a	Lei	4.717/65	(que	regulamenta	a	Ação	Popular)	faculta	a	qualquer	cidadão	habilitar-se	como	
litisconsorte	ou	assistente	do	autor	da	ação	(artigo	6º,	§	5º),	culminando	em	hipótese	expressa	de	litisconsórcio	
ativo	facultativo	ulterior.		

3.	 In	 casu,	 os	 requerentes,	 após	 o	 julgamento,	 pela	 Primeira	 Turma,	 do	 recurso	 especial	 interposto	 pela	
Municipalidade,	formularam	o	pedido	de	habilitação,	como	litisconsortes	ativos,	na	ação	popular,	cuja	sentença	
de	 procedência	 parcial	 foi	 confirmada	pelo	 Tribunal	 de	 origem,	 tendo	 sido	 declarada	 a	 nulidade	 do	Decreto	
Municipal	62/2003,	que	viabilizou	a	cobrança	de	"Taxa	de	Iluminação	Pública",	ao	fixar	sua	base	de	cálculo	e	
alíquota.	

4.	Consequentemente,	não	se	vislumbra	óbice	legal	à	habilitação	de	qualquer	cidadão	como	litisconsorte	ativo	
na	presente	ação	popular,	por	força	do	disposto	no	artigo	6º,	§	5º,	da	Lei	4.717/65,	cuja	ulterioridade	decorre	de	
interpretação	lógica.	

5.	 Outrossim,	 é	 certo	 que	 o	 ingresso	 dos	 requerentes	 na	 ação	 popular	 não	 enseja	 desrespeito	 à	 garantia	
constitucional	do	Juiz	Natural.	6.	Agravo	regimental	desprovido.	(STJ,	AgRg	no	REsp	776848	/	RJ,	Rel.	Min.	Luiz	
Fux,	d.j.	22/06/2010).	

Obs1:	Além	do	art.	6º,	§5º,	LAP,	o	art.	10,	§2º,	Lei	n.	12.016/2009	(Lei	do	MS)	tem	previsão	de	que	
não	será	admitido	o	litisconsórcio	ativo	ulterior	depois	do	despacho	da	petição	inicial.	

Art.	10,	§	2o		O	ingresso	de	litisconsorte	ativo	não	será	admitido	após	o	despacho	da	petição	inicial.	

Portanto,	se	cair	em	prova,	sugiro	ficar	com	a	2ª	corrente	(STJ),	de	que	o	litisconsórcio	facultativo	
ulterior	é,	em	regra,	vedado.	Mas	não	se	esqueçam	das	exceções	já	descritas.	

A	 alternativa	 B	 está	 incorreta.	 Quem	 é	 parte	 é	 o	 filho	 absolutamente	 incapaz.	 A	 genitora	 é	
representante	processual.	

A	 capacidade	 de	 estar	 em	 juízo	 é	 um	 pressuposto	 processual	 de	 validade	 subjetivo,	 que	 se	
consubstancia	na	aptidão	de	estar	em	juízo	sem	depender	de	representação	ou	assistência.	Se	o	
sujeito	 não	 tem	 capacidade	 de	 estar	 em	 juízo	 autonomamente,	 precisará	 de	 representação	 ou	
assistência.	

Assim,	 o	 representante	 processual	 atua	 em	 nome	 alheio	 defendendo	 interesse	 alheio.	 O	
representante	processual	não	é	parte	e	não	sucede	ninguém	no	processo,	apenas	atua	como	um	
sujeito	que	confere	à	parte	a	capacidade	para	que	esteja	em	juízo.	
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Ex:	“menor	X,	representado	por	sua	mãe,	vem,	perante	este	juízo,	propor	a	demanda	de	investigação	
de	paternidade,	com	fulcro	nos	arts...”	

Na	representação	processual,	alguém	recebe	um	mandato	para	estar	no	processo	em	nome	de	outra	
pessoa,	defendendo	os	interesses	do	mandatário.	Nesse	caso,	os	ônus	sucumbenciais	serão	todos	
da	pessoa	representada.	

	
Substituição	Processual	X	Sucessão	Processual	X	Representação	Processual.	

Substituição	Processual	é	a	legitimação	extraordinária,	consoante	corrente	majoritária.	Assim,	é	a	
atuação	em	nome	próprio	defendendo	interesse	de	terceiro.	Verifica-se	quando	um	sujeito,	que	não	
é	titular	da	relação	jurídica	de	direito	material,	 figura	no	processo	em	nome	próprio	defendendo	
interesse	de	terceiro,	de	outrem.	

Sucessão	processual	é	a	mudança	de	sujeitos	no	processo,	ocorrendo	quando	um	sujeito	sucede	o	
outro	no	feito,	assumindo	sua	posição	processual.	O	sucessor	assume	a	relação	jurídica,	defendendo,	
em	nome	próprio,	direito	próprio.	

Ex1:	Morte	de	uma	das	partes	e	sucessão	pelo	espólio	ou	sucessores.		
Art.	 110.	 	 Ocorrendo	 a	 morte	 de	 qualquer	 das	 partes,	 dar-se-á	 a	 sucessão	 pelo	 seu	 espólio	 ou	 pelos	 seus	
sucessores,	observado	o	disposto	no	art.	313,	§§	1o	e	2o.	

Ex2:	Sucessão	decorrente	da	incorporação	ou	fusão	de	pessoas	jurídicas	(arts.	10,	448	e	448-A,	CLT;	
arts.	132	e	133,	CTN;	arts.	1.115	e	1.116,	CC)	

Ex3:	Há	sucessão	processual	que	pode	ocorrer	voluntariamente,	como	no	caso	de	alienação	da	coisa	
litigiosa,	na	qual	o	adquirente/cessionário	pode	suceder	o	alienante/cedente,	caso	consinta	a	parte	
adversária.	

Representação	processual	(legitimatio	ad	processum)	é	um	fenômeno	relacionado	à	capacidade	de	
estar	em	juízo.	

A	alternativa	C	está	incorreta.	A	assertiva	traz	a	definição	de	litisconsórcio	unitário	e	não	necessário.	
Art.	116.		O	litisconsórcio	será	unitário	quando,	pela	natureza	da	relação	jurídica,	o	juiz	tiver	de	decidir	o	mérito	
de	modo	uniforme	para	todos	os	litisconsortes.	

Art.	114.	 	O	 litisconsórcio	 será	necessário	por	disposição	de	 lei	ou	quando,	pela	natureza	da	 relação	 jurídica	
controvertida,	a	eficácia	da	sentença	depender	da	citação	de	todos	que	devam	ser	litisconsortes.	

A	alternativa	D	está	incorreta.	O	art.	88,	CDC	veda	a	denunciação	da	lide.	
Art.	88.	Na	hipótese	do	art.	13,	parágrafo	único	deste	código,	a	ação	de	regresso	poderá	ser	ajuizada	em	processo	
autônomo,	facultada	a	possibilidade	de	prosseguir-se	nos	mesmos	autos,	vedada	a	denunciação	da	lide.	

Não	cabe	a	denunciação	da	lide	nas	ações	indenizatórias	decorrentes	da	relação	de	consumo,	seja	no	caso	de	
responsabilidade	pelo	fato	do	produto,	seja	no	caso	de	responsabilidade	pelo	fato	do	serviço	(arts.	12	a	17	do	
CDC).	STJ.	3ª	Turma.	REsp	1165279-SP,	Rel.	Min.	Paulo	de	Tarso	Sanseverino,	julgado	em	22/5/2012.	
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A	vedação	à	denunciação	da	lide	nas	relações	de	consumo	refere-se	tanto	à	responsabilidade	pelo	fato	do	serviço	
quanto	 pelo	 fato	 do	 produto.	 STJ.	 3ª	 Turma.	AgRg	no	AREsp	 472875/RJ,	 Rel.	Min.	 João	Otávio	 de	Noronha,	
julgado	em	03/12/2015.	

A	vedação	à	denunciação	da	lide	prevista	no	art.	88	do	CDC	não	se	restringe	à	responsabilidade	de	comerciante	
por	fato	do	produto	(art.	13	do	CDC),	sendo	aplicável	também	nas	demais	hipóteses	de	responsabilidade	civil	por	
acidentes	de	consumo	(arts.	12	e	14	do	CDC).	STJ.	4ª	Turma.	AgRg	no	AREsp	694980/MS,	Rel.	Min.	Antonio	Carlos	
Ferreira,	julgado	em	22/09/2015.	

Descabe	ao	denunciado	à	lide,	nas	relações	consumeristas,	invocar	em	seu	benefício	a	regra	de	afastamento	da	
denunciação	(art.	88	do	CDC)	para	eximir-se	de	suas	responsabilidades	perante	o	denunciante.	

Cingiu-se	a	controvérsia	em	analisar	a	exclusão	de	corréu	denunciado	à	lide	em	relação	consumerista	quando	a	
insurgência	não	é	arguida	pelo	consumidor.	De	fato,	o	Superior	Tribunal	de	Justiça	já	uniformizou	entendimento	
de	 que	 a	 vedação	 à	 denunciação	 da	 lide	 prevista	 no	 art.	 88	 do	 CDC	 não	 se	 restringe	 à	 responsabilidade	 de	
comerciante	 por	 fato	 do	 produto	 (art.	 13	 do	 CDC),	 sendo	 aplicável	 também	 nas	 demais	 hipóteses	 de	
responsabilidade	civil	por	acidentes	de	consumo.	Foi	propósito	do	legislador	não	permitir	a	denunciação	da	lide	
de	modo	a	não	retardar	a	tutela	jurídica	do	consumidor,	dando	celeridade	ao	seu	pleito	indenizatório,	evitando	
a	 multiplicação	 de	 teses	 e	 argumentos	 de	 defesa	 que	 dificultem	 a	 identificação	 da	 responsabilidade	 do	
fornecedor	 do	 serviço.	 Assim,	 se,	 de	 um	 lado,	 a	 denunciação	 da	 lide	 (CPC/1973,	 art.	 70)	 é	 modalidade	 de	
intervenção	de	terceiros	que	favorece	apenas	o	réu	denunciante	(fornecedor,	no	caso),	na	medida	em	que	este	
objetiva	a	responsabilização	regressiva	do	denunciado,	de	outro	lado,	a	norma	do	art.	88	do	CDC	consubstancia-
se	 em	 regra	 insculpida	 totalmente	 em	 benefício	 do	 consumidor,	 atuando	 em	 prol	 do	 ressarcimento	 de	 seus	
prejuízos	o	mais	rapidamente	possível,	em	face	da	responsabilidade	objetiva	do	fornecedor.	Na	hipótese,	porém,	
de	deferimento	da	denunciação	sem	insurgência	do	consumidor	legitimado	a	tal,	opera-se	a	preclusão,	sendo	
descabido	ao	corréu	fornecedor	invocar	em	seu	benefício	a	regra	de	afastamento	da	denunciação.	Trata-se	de	
direito	subjetivo	público	assegurado	ao	consumidor	para	a	facilitação	de	sua	defesa.	REsp	913.687-SP,	Rel.	Min.	
Raul	Araújo,	por	unanimidade,	julgado	em	11/10/2016,	DJe	4/11/2016	(informativo	592).	

A	alternativa	E	está	correta.	A	vedação	da	intervenção	de	terceiros	no	âmbito	dos	juizados	especiais	
federais	(art.	1º	da	L.10.259/01	c/c	art.	10	da	L.	9099/95)	não	afasta	a	possibilidade	de	formação	de	
litisconsórcio.	

Art.	10.	Não	se	admitirá,	no	processo,	qualquer	forma	de	intervenção	de	terceiro	nem	de	assistência.	Admitir-se-
á	o	litisconsórcio.	

Questão	51	

Com	relação	à	teoria	das	nulidades	processuais,	assinale	a	opção	correta.		

A)	É	pacífico	o	entendimento	do	STJ	de	que	o	reconhecimento	de	nulidade	pela	falta	de	intimação	
do	MP	de	qualquer	decisão	proferida	em	processo	em	que	sua	atuação	é	prevista	em	lei	independe	
da	demonstração	de	prejuízo	às	partes.		

B)	No	caso	de	ajuizamento	de	ação	pelo	marido,	a	ausência	de	outorga	da	mulher,	nas	situações	em	
que	a	 lei	a	considere	obrigatória,	 será	causa	de	nulidade	absoluta,	que	pode	ser	 reconhecida	de	
ofício	pelo	julgador.		

C)	A	coisa	julgada	material	afasta	a	possibilidade	de	discussão	sobre	a	invalidade	de	atos	praticados	
em	processos	por	ela	alcançados.		

D)		O	ato	processual	absolutamente	nulo	é	inválido	de	pleno	direito	e	sua	ineficácia	independe	do	
pronunciamento	do	julgador.	
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E)	Ocorre	a	convalidação	subjetiva	do	ato	processual	quando	a	parte	prejudicada	pela	prática	de	ato	
anulável	deixa	de	requerer	sua	invalidade	no	primeiro	momento	em	que	deveria	se	manifestar	nos	
autos.	

Comentários	

A	 alternativa	 A	 está	 incorreta.	 Na	 vigência	 do	 CPC/73,	 o	 STJ	 já	 entendia	 que	 seria	 necessária	 a	
demonstração	de	prejuízo.	

PROCESSUAL	CIVIL.	AÇÃO	DE	 INDENIZAÇÃO.	 INTERESSE	DE	MENOR.	 INTERVENÇÃO	DO	MINISTÉRIO	PÚBLICO.	
AUSÊNCIA	DE	PREJUÍZO.	CPC,	ARTS.	82,	I,	84	E	246.	

1.	Esta	Corte	já	se	posicionou	na	linha	da	necessidade	de	demonstração	de	prejuízo,	para	que	seja	acolhida	a	
nulidade	 por	 falta	 de	 intimação	 do	 Ministério	 Público,	 em	 razão	 da	 existência	 de	 interesse	 de	 incapaz	 2.	
Embargos	 de	 declaração	 rejeitados.	 (EDcl	 no	 REsp	 449.407/PR,	 Rel.	Ministro	MAURO	CAMPBELL	MARQUES,	
SEGUNDA	TURMA,	julgado	em	28/10/2008,	DJe	25/11/2008).	

Com	o	art.	279,	§2º,	NCPC,	isso	fica	ainda	mais	claro.	
Art.	279.		É	nulo	o	processo	quando	o	membro	do	Ministério	Público	não	for	intimado	a	acompanhar	o	feito	em	
que	deva	intervir.	

§	 2o	A	 nulidade	 só	 pode	 ser	 decretada	 após	 a	 intimação	 do	Ministério	 Público,	 que	 se	manifestará	 sobre	 a	
existência	ou	a	inexistência	de	prejuízo.	

A	 alternativa	 B	 está	 incorreta.	 A	 falta	 de	 consentimento	 até	 pode	 invalidar	 o	 processo	 (art.	 74,	
parágrafo	único),	mas	não	é	automático	e	não	pode	ser	reconhecido	de	ofício	pelo	juiz.	

Vamos	com	calma.	

Segundo	o	art.	10,	CPC/73,	art.	73,	CPC/2015	e	art.	1.647,	II,	CC6,	um	cônjuge	somente	pode	propor	
uma	 demanda	 real	 imobiliária	 com	o	 consentimento	 do	 outro,	 salvo	 se	 casados	 em	 separação	
absoluta	de	bens.	

Art.	 73.	 	 O	 cônjuge	 necessitará	 do	 consentimento	 do	 outro	 para	 propor	 ação	 que	 verse	 sobre	 direito	 real	
imobiliário,	salvo	quando	casados	sob	o	regime	de	separação	absoluta	de	bens.	

Art.	1.647.	Ressalvado	o	disposto	no	art.	1.648,	nenhum	dos	cônjuges	pode,	sem	autorização	do	outro,	exceto	
no	regime	da	separação	absoluta:	

I	-	alienar	ou	gravar	de	ônus	real	os	bens	imóveis;	

II	-	pleitear,	como	autor	ou	réu,	acerca	desses	bens	ou	direitos;	

III	-	prestar	fiança	ou	aval;	

IV	-	fazer	doação,	não	sendo	remuneratória,	de	bens	comuns,	ou	dos	que	possam	integrar	futura	meação.	

Parágrafo	único.	São	válidas	as	doações	nupciais	feitas	aos	filhos	quando	casarem	ou	estabelecerem	economia	
separada.	

																																																			
6	Isso	foi	uma	mudança	em	relação	ao	CC/2002,	porquanto	o	art.	235	do	CC/16	exigia	o	consentimento	prévio	qualquer	
que	fosse	o	regime	de	bens.	
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Mas	e	se	o	juiz	perceber	que	não	houve	essa	autorização?	Ele	pode	invalidar	de	ofício	o	ato?	Ele	
pode	fazer	algo?		

Didier	defende	que,	fazendo	uma	interpretação	conjunta	do	art.	74,	parágrafo	único	e	arts.	1.649	e	
1.650,	CC,	o	juiz	não	pode	invalidar	de	ofício	o	ato	(pois	só	o	cônjuge	preterido	ou	seus	herdeiros	
tem	legitimidade	para	pedir).	

Art.	 74,	 Parágrafo	 único.	 	 A	 falta	 de	 consentimento,	 quando	 necessário	 e	 não	 suprido	 pelo	 juiz,	 invalida	 o	
processo.	

Art.	1.649.	A	falta	de	autorização,	não	suprida	pelo	juiz,	quando	necessária	(art.	1.647),	tornará	anulável	o	ato	
praticado,	podendo	o	outro	 cônjuge	pleitear-lhe	a	anulação,	até	dois	anos	depois	de	 terminada	a	 sociedade	
conjugal.	

Parágrafo	 único.	 A	 aprovação	 torna	 válido	 o	 ato,	 desde	 que	 feita	 por	 instrumento	 público,	 ou	 particular,	
autenticado.	

Art.	1.650.	A	decretação	de	invalidade	dos	atos	praticados	sem	outorga,	sem	consentimento,	ou	sem	suprimento	
do	juiz,	só	poderá	ser	demandada	pelo	cônjuge	a	quem	cabia	concedê-la,	ou	por	seus	herdeiros.	

Mas	o	juiz	pode	prevenir	antecipadamente	essa	falta	de	autorização.	Assim,	se	durante	o	processo	
o	 juiz	 constatar	 essa	 ausência,	 o	 juiz	 pode	 intimar	 o	 cônjuge	 preterido,	 sendo	 que	 seu	 silêncio	
importa	consentimento	(art.	111,	CC).	

Art.	111.	O	silêncio	importa	anuência,	quando	as	circunstâncias	ou	os	usos	o	autorizarem,	e	não	for	necessária	a	
declaração	de	vontade	expressa.	

Obs1:	 a	 falta	 de	 consentimento	pode	 ser	 suprida	 pelo	 juiz,	 se	 a	 recusa	 for	 injusta/imotivada	 e	
quando	o	consentimento	não	puder	ser	dado	(ex:	cônjuge	está	em	coma,	está	em	guerra).		

A	possibilidade	de	suprimento	pelo	juiz	confirma	a	ideia	de	que	não	há	necessidade	do	litisconsórcio.		
Art.	74.	 	O	consentimento	previsto	no	art.	73	pode	ser	suprido	 judicialmente	quando	 for	negado	por	um	dos	
cônjuges	sem	justo	motivo,	ou	quando	lhe	seja	impossível	concedê-lo.	

É	também	o	sentido	do	art.	1.648,	CC.	
Art.	1.648.	Cabe	ao	juiz,	nos	casos	do	artigo	antecedente,	suprir	a	outorga,	quando	um	dos	cônjuges	a	denegue	
sem	motivo	justo,	ou	lhe	seja	impossível	concedê-la.	

E	como	será	processado	esse	pedido	de	suprimento	judicial?	

O	pedido	é	feito	pelo	cônjuge	que	necessita	do	consentimento	e	ele	se	dará	de	acordo	com	as	regras	
da	jurisdição	voluntária	(arts.	719	a	725,	CPC),	no	juízo	com	competência	material	para	as	causas	de	
família.	A	competência	territorial	será	do	domicílio	do	cônjuge	que	se	recusa	ou	está	impossibilitado	
de	fornecer	o	consentimento.	

O	 outro	 cônjuge	 será	 citado,	 sob	 pena	 de	 nulidade	 (art.	 721,	 CPC).	 Quando	 ele	 não	 puder	 se	
manifestar		(ex:	coma),	deverá	o	magistrado	nomear-lhe	um	curador	especial	(art.	72,	I,	CPC).	Em	
casos	de	urgência,	é	possível	tutela	provisória	(art.	300,	CPC).	

A	alternativa	C	está	incorreta.		
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De	fato,	segundo	alguns	autores	 (Assumpção,	Dinamarco	etc.),	o	 trânsito	em	julgado	é	sanatória	
geral	das	nulidades7,	inclusive	das	nulidades	absolutas.		

Assim,	enquanto	nulidade	relativa	se	convalida	depois	da	primeira	oportunidade	de	manifestação	
nos	autos,	a	nulidade	absoluta	se	convalida	com	o	trânsito	em	julgado.	

Todavia,	há	hipóteses	de	nulidades	absolutas	que	se	transformam	em	vícios	de	rescindibilidade,	
que	 confere	 autorização	 para	 decretação	 de	 nulidade	 por	 meio	 de	 ação	 rescisória	 (art.	 966),	
demanda	de	competência	sempre	do	Tribunal.		

Ex1:	
Art.	966.		A	decisão	de	mérito,	transitada	em	julgado,	pode	ser	rescindida	quando:	

I	-	se	verificar	que	foi	proferida	por	força	de	prevaricação,	concussão	ou	corrupção	do	juiz;	

II	-	for	proferida	por	juiz	impedido	ou	por	juízo	absolutamente	incompetente;	

III	-	resultar	de	dolo	ou	coação	da	parte	vencedora	em	detrimento	da	parte	vencida	ou,	ainda,	de	simulação	ou	
colusão	entre	as	partes,	a	fim	de	fraudar	a	lei;	

VIII	-	for	fundada	em	erro	de	fato	verificável	do	exame	dos	autos.	

Passados	os	2	anos	para	o	manejo	da	rescisória,	ocorre	a	“coisa	julgada	soberana”.	

Mesmo	assim,	em	situações	excepcionais,	há	nulidades	absolutas	tão	graves	que	são	chamadas	de	
vícios	transrescisórios,	podendo	ser	alegados	 inclusive	depois	do	prazo	da	rescisória	por	meio	da	
querela	nullitatis	perante	o	juízo	que	proferiu	a	decisão	impugnada	(1º	grau,	2º	grau	etc.).		

Ex:	falta	ou	nulidade	na	citação	(art.	525,	§1º,	I,	CPC).	
Art.	525.		Transcorrido	o	prazo	previsto	no	art.	523	sem	o	pagamento	voluntário,	inicia-se	o	prazo	de	15	(quinze)	
dias	para	que	o	executado,	independentemente	de	penhora	ou	nova	intimação,	apresente,	nos	próprios	autos,	
sua	impugnação.	

§	1o	Na	impugnação,	o	executado	poderá	alegar:	

I	-	falta	ou	nulidade	da	citação	se,	na	fase	de	conhecimento,	o	processo	correu	à	revelia;	

Art.	535.		A	Fazenda	Pública	será	intimada	na	pessoa	de	seu	representante	judicial,	por	carga,	remessa	ou	meio	
eletrônico,	para,	querendo,	no	prazo	de	30	(trinta)	dias	e	nos	próprios	autos,	 impugnar	a	execução,	podendo	
arguir:	

I	-	falta	ou	nulidade	da	citação	se,	na	fase	de	conhecimento,	o	processo	correu	à	revelia;	

A	alternativa	D	está	incorreta.		

A	 teoria	 das	 invalidades	 preceitua	 que,	 se	 houver	 descumprimento	 das	 formas	 legais	 (ato	
defeituoso),	poderá	advir	uma	sanção	(invalidação/nulidade).	

Não	se	confunde,	portanto,	defeito	com	sanção.		

																																																			
7	Teresa	Wambier	e	Renato	Montans	não	concordam	com	essa	afirmação.	Para	eles,	a	nulidade	absoluta	permanece	
sendo	nulidade	absoluta	depois	do	 trânsito	em	 julgado,	 sendo	que	algumas	delas	permite	o	 ajuizamento	de	ação	
rescisória.	O	vício	não	se	altera	com	o	trânsito	em	julgado,	alterando	apenas	a	forma	de	repressão.	
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Ex1:	Coação	é	o	defeito.	Anulação	é	a	sanção.	Incapacidade	é	vicio.	A	nulificação	é	a	sanção.		

Daniel	Assumpção	destaca	uma	diferença	fundamental	entre	o	direito	material	e	Processual	Civil.	
No	Processo	civil,	não	há	nulidade	de	pleno	direito.	Aqui,	a	nulidade	depende	da	decretação	pelo	
juízo.		

Didier	complementa:	
Todo	ato	inválido	(pouco	importa	o	grau)	precisa	ser	desfeito.	Saber	se	a	nulificação:	a)	dá-se	ex	officio	ou	por	
provocação	do	interessado;	b)	se	gera	efeitos	retroativos	ou	ex	nunc;	c)	se	está	ou	não	submetida	a	prazo	de	
decretação;	 d)	 se	 pode	 ser	 feita	 por	 ação	 e/ou	 exceção,	 embora	 importantes,	 são	 questões	 cuja	 resposta	
dependerá	do	exame	do	direito	positivo,	variando	conforme	o	 regime	 jurídico	estabelecido	pelo	 legislador,	a	
partir	 da	 relevância	 que	 dê	 a	 este	 ou	 aquele	 defeito	 do	 ato	 jurídico.	 A	 circunstância	 de	 a	 nulificação	 retirar	
retroativamente	os	efeitos	do	ato	jurídico	ou	destruir	ato	jurídico	que	não	produziu	qualquer	efeito	(nulo	ipso	
iure)	não	é	relevante	para	retirar-lhe	a	qualidade	jurídica	de	sanção	–	portanto	decretável,	e	não	declarável.	Não	
se	declaram	nulidades,	decretam-se	nulidades8.	

Por	esse	fator,	um	ato	inexistente	pode	gerar9	efeitos	como	se	existente	e	válido	fosse.	

Ex1:	sentença	proferida	por	juiz	aposentado	(não	há	pressuposto	processual	subjetivo	–	investidura).	
Enquanto	não	existir	decisão	que	decrete	a	nulidade	do	ato,	ele	continua	produzindo	efeitos.	A	parte	
poderá	até	executar	a	sentença,	caso	ninguém	se	insurja.	

A	alternativa	E	está	correta.		

Segundo	Daniel	 Assumpção,	 uma	 das	 principais	 características	 das	 nulidades	 relativas	 é	 que	 ela	
ocorre	quando	um	ato	é	praticado	em	descumprimento	de	norma	cujo	intento	primevo	é	preservar	
o	interesse	das	partes.	Por	proteger	o	interesse	das	partes,	elas	têm	de	alegar	o	vício	de	maneira	
oportuna	e	tempestiva,	sob	pena	de	preclusão	e	convalidação	do	vício.	

Ex1:	 incompetência	 relativa	 tem	 de	 ser	 arguida	 pela	 parte.	 Não	 pode	 ser	 reconhecida	 de	 ofício	
(súmula	33,	STJ),	salvo	no	caso	do	art.	63,	§3º,	CPC	(cláusula	de	eleição	de	foro	abusiva,	reconhecida	
antes	da	citação).	

Art.	 278.	 	 A	 nulidade	dos	 atos	 deve	 ser	 alegada	na	primeira	 oportunidade	 em	que	 couber	 à	 parte	 falar	 nos	
autos,	sob	pena	de	preclusão.	

Parágrafo	único.		NÃO	se	aplica	o	disposto	no	caput	às	nulidades	que	o	juiz	deva	decretar	de	ofício,	nem	prevalece	
a	preclusão	provando	a	parte	legítimo	impedimento.	

Questão	52	

Quando	houver	trânsito	em	julgado,	caberá	ação	rescisória	de:	

A)	sentença	proferida	por	juiz	que	seja	amigo	íntimo	da	parte	vencedora.		

B)	acórdão	que	der	provimento	a	recurso	especial	sem	observância	do	prequestionamento.		

																																																			
8	GONÇALVES,	Aroldo	Plínio	–	Nulidades	no	Processo.	Rio	de	Janeiro:	Aide	Editora,	1993,	p.	76-82.	
9	Disse	“pode	gerar”,	pois,	como	salienta	Assumpção,	há	atos	 inexistentes	que	não	geram	efeitos	mesmo	antes	da	
decretação	da	nulidade.	A	exemplo,	pode-se	imaginar	uma	sentença	sem	dispositivo.	Ora,	não	há	como	executar	uma	
“decisão”	que	nada	decide.	Ela	não	tem	efeitos.	
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C)	sentença	favorável	a	cônjuge	de	presidente	do	tribunal	que	tenha	dado	medalha	ao	juiz	da	causa.		

D)	acórdão	proferido	em	processo	no	qual	se	verifique	ausência	de	citação	do	réu.		

E)	decisão	interlocutória	que	homologar	cálculos.	

Comentários	

A	 alternativa	 A	 está	 incorreta.	 Tanto	 no	 CPC/73	 quanto	 no	 CPC/15,	 ser	 amigo	 íntimo	 da	 parte	
vencedora	é	causa	de	suspeição.	

CPC/73	 CPC/15	

Art.	135.	Reputa-se	fundada	a	suspeição	de	parcialidade	
do	juiz,	quando:	

I	 -	 amigo	 íntimo	 ou	 inimigo	 capital	 de	 qualquer	 das	
partes;	

II	-	alguma	das	partes	for	credora	ou	devedora	do	juiz,	de	
seu	cônjuge	ou	de	parentes	destes,	em	linha	reta	ou	na	
colateral	até	o	terceiro	grau;	

III	 -	 herdeiro	 presuntivo,	 donatário	 ou	 empregador	 de	
alguma	das	partes;	

IV	 -	 receber	 dádivas	 antes	 ou	 depois	 de	 iniciado	 o	
processo;	aconselhar	alguma	das	partes	acerca	do	objeto	
da	 causa,	 ou	 subministrar	 meios	 para	 atender	 às	
despesas	do	litígio;	

V	-	interessado	no	julgamento	da	causa	em	favor	de	uma	
das	partes.	

Parágrafo	único.	Poderá	ainda	o	juiz	declarar-se	suspeito	
por	motivo	íntimo.	

	

Art.	145.		Há	suspeição	do	juiz:	

I	-	amigo	íntimo	ou	inimigo	de	qualquer	das	partes	ou	de	
seus	advogados;	

II	 -	 que	 receber	 presentes	 de	 pessoas	 que	 tiverem	
interesse	 na	 causa	 antes	 ou	 depois	 de	 iniciado	 o	
processo,	que	aconselhar	alguma	das	partes	acerca	do	
objeto	da	causa	ou	que	subministrar	meios	para	atender	
às	despesas	do	litígio;	

III	 -	 quando	 qualquer	 das	 partes	 for	 sua	 credora	 ou	
devedora,	 de	 seu	 cônjuge	 ou	 companheiro	 ou	 de	
parentes	 destes,	 em	 linha	 reta	 até	 o	 terceiro	 grau,	
inclusive;	

IV	-	interessado	no	julgamento	do	processo	em	favor	de	
qualquer	das	partes.	

§	1o	Poderá	o	juiz	declarar-se	suspeito	por	motivo	de	foro	
íntimo,	sem	necessidade	de	declarar	suas	razões.	

§	2o	Será	ilegítima	a	alegação	de	suspeição	quando:	

I	-	houver	sido	provocada	por	quem	a	alega;	

II	 -	 a	 parte	 que	 a	 alega	 houver	 praticado	 ato	 que	
signifique	manifesta	aceitação	do	arguido.	

Ocorre	que,	entre	impedimento	e	suspeição,	apenas	o	primeiro	é	motivo	para	ação	rescisória.	

A	 suspeição	 é	 tratada	 como	 uma	 forma	menos	 grave10	 de	 parcialidade	 do	 juiz,	 sendo	 causa	 de	
nulidade	relativa,	de	modo	que,	não	sendo	alegada	no	prazo	de	15	dias,	o	vício	estará	consolidado	
(art.	146,	CPC).		

Art.	966.		A	decisão	de	mérito,	transitada	em	julgado,	pode	ser	rescindida	quando:	

																																																			
10	 Daniel	 Assumpção	 entende	 que	 esse	 tratamento	 distinto	 é	 equivocado.	 Para	 ele,	 parcialidade	 é	 parcialidade,	 e	
deveriam	ser	tratados	da	mesma	forma.	Qual	seria	a	diferença	entre	um	juiz	que	é	parente	da	parte	(impedimento)	
daquele	que	é	seu	amigo	íntimo	(suspeição)?	Nenhuma.	Contudo,	sua	posição	é	minoritária.	
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II	-	for	proferida	por	juiz	impedido	ou	por	juízo	absolutamente	incompetente;	

A	alternativa	B	está	incorreta.		
PROCESSO	CIVIL	-	AÇÃO	RESCISÓRIA:	 INADMISSIBILIDADE.	1.	Ação	de	 impugnação	contra	acórdão	de	recurso	
especial,	 que	 foi	 admitido	 sem	 observar	 o	 prequestionamento.	 2.	 Incidência	 da	 preclusão	 por	 não	 ter	 sido	
invocada	na	impugnação	do	especial	a	falta	de	prequestionamento.	3.	Ação	rescisória	não	admitida.	(STJ,	AR	
729	/	PB,	d.j.	26/04/2000,	Rel.	Min.	Eliana	Calmon).	

No	voto,	a	Min.	Eliana	Calmon	disse:	
Preliminarmente,	em	juízo	de	admissibilidade	desta	rescisória,	verifica-se	alegação	de	defeito	procedimental	no	
Recurso	Especial,	o	qual	segundo	a	autora	não	poderia	ser	conhecido	por	ausência	de	prequestionamento,	via	
embargos	infringentes,	já	que	a	decisão	no	apelatório	não	foi	unânime.	

A	autora	da	rescisória,	porém,	não	arguiu	essa	ausência	de	prequestionamento11	quando	da	impugnação	do	
Recurso	Especial,	ensejando	a	preclusão.	

Se	não	arguiu	a	falta	de	prequestionamento	na	oportunidade	que	lhe	era	dado	fazer,	perdeu	a	oportunidade.	

Ademais,	 argumenta-se	 em	 rescisória	 com	 aspecto	 meramente	 processual,	 ou	 seja,	 defeito	 no	 juízo	 de	
admissibilidade	 do	 Recurso	 Especial,	 o	 que	 não	 admite	 rescisória,	 ação	 reservada	 para	 ataque	 a	 decisão	
meritória.	

Com	essas	considerações,	inadmito	a	ação	rescisória.	

Nos	embargos	de	declaração	dessa	inadmissão,	o	STJ	voltou	a	reafirmar	sua	posição.	
PROCESSO	CIVIL	-	EMBARGOS	DE	DECLARAÇÃO	-	PREQUESTIONAMENTO	E	PRECLUSÃO.	

1.	As	Súmulas	207/STJ	e	281/STF	têm	idêntico	conteúdo,	impondo	o	esgotamento	dos	recursos	das	instâncias	
ordinárias	para	chegar-se	aos	recursos	derradeiros.	

2.	Se	a	admissibilidade	foi	equivocada	e	o	recorrido	não	prequestionou	em	contra-razões	de	recurso	especial,	
operou-se	a	preclusão,	o	que	afasta	a	possibilidade	de	correção,	via	ação	rescisória.	3.	Embargos	de	declaração	
acolhidos	para	prestar	esclarecimentos,	sem	efeitos	modificativos.	(STJ,	EDcl	nos	EDcl	na	AR	729/PB,	Rel.	Min.	
Eliana	Calmon,	d.j.	18/02/2002).	

Obs1:	A	prova	exigiu	o	CPC/73,	de	modo	que,	atualmente,	a	questão	seria	controversa.	

1º	motivo:	Seria	possível	enquadrar	a	hipótese	no	art.	966,	V,	CPC	(violação	de	norma	jurídica).	

2º	motivo:	A	Min.	 Eliana	diz	que	 rescisória	é	 ação	 reservada	para	decisão	meritória.	 Entretanto,	
salienta-se	que,	com	o	NCPC,	há	possibilidade	de	ação	rescisória	em	face	de	decisão	que	não	seja	de	
mérito,	conforme	art.	966,	§2º,	NCPC.	

Art.	966,	§	2o	Nas	hipóteses	previstas	nos	 incisos	do	caput,	 será	 rescindível	a	decisão	 transitada	em	 julgado	
que,	embora	não	seja	de	mérito,	 impeça:	I	-	nova	propositura	da	demanda;	ou	II	-	admissibilidade	do	recurso	
correspondente.	

Como	o	pressuposto	para	rescisória	é	a	formação	da	coisa	julgada	material,	por	esse	dispositivo	que	
Fredie	Didier	Jr.	passou	a	defender	que,	atualmente,	não	apenas	decisões	de	mérito	fazem	coisa	
julgada	material,	mas	também	as	decisões	sem	resolução	do	mérito.	

																																																			
11	Enfim,	a	autora	da	rescisória	não	prequestionou	a	ausência	de	prequestionamento	para	a	subida	do	REsp.	
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Tratamos	dessa	problemática	em	nosso	curso.	

A	alternativa	C	está	incorreta.	Primeiro,	é	até	discutível	se	o	caso	configuraria	ou	não	falta	de	isenção	
do	juiz	no	julgamento	da	lide.	

Mesmo	se	considerássemos	que	há	suspeição,	como	dito	na	letra	“a”,	a	suspeição	não	é	fundamento	
para	ação	rescisória.	

Art.	966.		A	decisão	de	mérito,	transitada	em	julgado,	pode	ser	rescindida	quando:	

II	-	for	proferida	por	juiz	impedido	ou	por	juízo	absolutamente	incompetente;	

A	alternativa	D	está	incorreta.	Em	caso	de	ausência	de	citação	válida,	tem-se	uma	nulidade	absoluta,	
impugnável	a	qualquer	tempo	por	meio	de	ação	de	nulidade	de	sentença	(querela	nullitatis).	Diz-
se	que	nesse	caso	temos	um	vício	transrescisório,	ou	seja,	é	um	vício	que	permite	a	impugnação	da	
sentença	mesmo	após	o	prazo	de	2	anos	da	ação	rescisória.		

Art.	525.		Transcorrido	o	prazo	previsto	no	art.	523	sem	o	pagamento	voluntário,	inicia-se	o	prazo	de	15	(quinze)	
dias	para	que	o	executado,	independentemente	de	penhora	ou	nova	intimação,	apresente,	nos	próprios	autos,	
sua	impugnação.	

§	1o	Na	impugnação,	o	executado	poderá	alegar:	

I	-	falta	ou	nulidade	da	citação	se,	na	fase	de	conhecimento,	o	processo	correu	à	revelia;	

Art.	535.		A	Fazenda	Pública	será	intimada	na	pessoa	de	seu	representante	judicial,	por	carga,	remessa	ou	meio	
eletrônico,	para,	querendo,	no	prazo	de	30	(trinta)	dias	e	nos	próprios	autos,	 impugnar	a	execução,	podendo	
arguir:	

I	-	falta	ou	nulidade	da	citação	se,	na	fase	de	conhecimento,	o	processo	correu	à	revelia;	

Além	 da	 diferença	 de	 tempo,	 a	 querela	 nullitatis	 é	 ajuizada	 no	 primeiro	 grau	 de	 jurisdição,	 ao	
contrário	da	ação	rescisória,	que	deve	ser	ajuizada	no	Tribunal.	

O	STJ	tinha	um	entendimento	recorrente	de	que	não	seria	cabível	ação	rescisória	para	esses	casos	
em	que	fosse	cabível	querela	nullitatis.	

A	 Segunda	 Seção	 deste	 Tribunal	 Superior	 firmou	 entendimento	 no	 sentido	 do	 "Descabimento	
da	rescisória	calcada	em	nulidade	(...)	por	vício	na	citação,	à	míngua	de	sentença	de	mérito	a	habilitar	esta	via	
em	substituição	à	própria,	qual	seja,	a	de	querella	nulitatis."	(AR	771/PA,	SEGUNDA	SEÇÃO,	Rel.	Ministro	ALDIR	
PASSARINHO	JUNIOR,	DJ	de	26/02/2007).	

Entretanto,	 ao	 longo	 dos	 anos,	 o	 STJ	 foi	 paulatinamente	 mudando	 seu	 entendimento.	 E,	
recentemente,	podemos	afirmar	que	a	Corte	reconhece	a	fungibilidade	das	ações.	

Na	AR	3234/MG,	o	STJ	decidiu	que,	“por	alegada	inexistência	de	citação,	é	possível	debater-se	a	ausência	de	
litisconsortes	 passivos	 necessários	 e	 a	 consequente	 anulação	 do	 feito	 rescindendo,	 tanto	 em	ação	 rescisória	
quanto	por	meio	de	querela	nullitatis,	pois	neste	caso	há	concurso	de	ações”	(DJe	de	14/02/2014).	

No	REsp.	1456632,	julgado	em	07/02/2017,	a	Min.	Nancy	Andrighi,	destacou	que	o	princípio	da	fungibilidade	
autoriza	que	a	querela	nullitatis	assuma	também	a	feição	de	outras	formas	de	tutela,	inclusive	a	ação	rescisória,	
cuja	 escolha	dependerá	da	 situação	 jurídica	 em	que	 se	 encontrar	 o	 interessado	no	momento	 em	que	 tomar	
conhecimento	da	existência	do	processo.	Exigir	uma	via	processual	específica	“representa	solução	extremamente	
marcada	pelo	formalismo	processual”.	

Portanto,	essa	alternativa	também	seria	controversa	se	cobrada	nos	dias	atuais.	
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A	alternativa	E	está	correta.		
Os	termos	da	jurisprudência	do	STJ,	é	cabível	a	ação	rescisória	contra	decisão	homologatória	de	cálculos,	mas	
não	contra	a	decisão	de	natureza	interlocutória	que	apenas	determina	a	atualização	dos	cálculos".	(STJ,	2T,	AgRg	
no	Resp	1352015/BA,	rel.	Min.	Humberto	Martins,	j.	08/10/13)	

Questão	53	

Assinale	a	opção	correta	a	respeito	do	agravo	retido.	

A)	 O	 julgamento	 do	 agravo	 retido	 será	 realizado	 antes	 da	 apreciação	 da	 apelação,	
independentemente	de	pedido	expresso	da	parte.		

B)	A	exigência	da	forma	oral	para	interposição	contra	decisão	interlocutória	proferida	em	audiência	
de	instrução	e	julgamento	aplica-se	à	audiência	de	tentativa	de	conciliação.	

C)	No	curso	do	processo	de	execução,	não	é	possível	interpor	agravo	retido;	entretanto,	a	utilização	
do	agravo	de	instrumento	é	facultada	à	parte.		

D)	No	agravo	retido,	caso	o	juiz	não	se	retrate	da	decisão	interlocutória,	a	resposta	do	agravado	será	
interposta	junto	às	contrarrazões	à	apelação	do	agravante.		

E)	 O	 preparo	 do	 agravo	 retido	 interposto	 durante	 a	 audiência	 de	 instrução	 e	 julgamento	 será	
efetuado	no	primeiro	dia	útil	posterior	à	data	da	audiência.	

Comentários	

A	questão	cobrou	conhecimento	acerca	do	agravo	retido,	instituto	não	previsto	no	CPC/15.	De	todo	
modo,	iremos	explanar	brevemente	as	alternativas.	

A	alternativa	A	está	incorreta.		
Art.	523.		Na	modalidade	de	agravo	retido	o	agravante	requererá	que	o	tribunal	dele	conheça,	preliminarmente,	
por	ocasião	do	julgamento	da	apelação.		

A	alternativa	B	está	incorreta.		

Se	a	decisão	fosse	em	uma	audiência	de	instrução	e	julgamento,	a	forma	oral	era	obrigatória	(art.	
523,	§3º,	CPC/73).	Nas	demais	audiências	(preliminar,	conciliação),	a	interposição	pela	via	oral	era	
facultativa,	já	que	a	lei	não	exigia	apenas	essa	forma.	

Art.	523§	3oDas	decisões	interlocutórias	proferidas	na	audiência	de	instrução	e	julgamento	caberá	agravo	na	
forma	retida,	devendo	ser	interposto	oral	e	imediatamente,	bem	como	constar	do	respectivo	termo	(art.	457),	
nele	expostas	sucintamente	as	razões	do	agravante.	

A	alternativa	C	está	correta.		
DIREITO	PROCESSUAL	CIVIL.	CONVERSÃO	DE	AGRAVO	DE	INSTRUMENTO	EM	AGRAVO	RETIDO	NO	ÂMBITO	DE	
EXECUÇÃO.	 O	 agravo	 de	 instrumento	 não	 pode	 ser	 convertido	 em	 agravo	 retido	 quando	 interposto	 com	 o	
objetivo	de	 impugnar	decisão	proferida	no	âmbito	de	execução.	 Isso	porque	a	retenção	do	referido	recurso	é	
incompatível	com	o	procedimento	adotado	na	execução,	em	que	não	há	sentença	final	de	mérito.	Precedentes	
citados:	 AgRg	 no	 AREsp	 5.997-RS,	 Primeira	 Turma,	 DJe	 16/3/2012;	 e	 REsp	 418.349-PR,	 Terceira	 Turma,	 DJe	
10/12/2009.	RMS	30.269-RJ,	Rel.	Min.	Raul	Araújo,	julgado	em	11/6/2013	(Informativo	526)	

A	alternativa	D	está	incorreta.		
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Art.	523	-	§1º	Não	se	conhecerá	do	agravo	se	a	parte	não	requerer	expressamente,	nas	razões	ou	na	resposta	da	
apelação,	sua	apreciação	pelo	Tribunal.	

§2º	 Interposto	o	agravo,	e	ouvido	o	agravado	no	prazo	de	10	(dez)	dias,	o	 juiz	poderá	reformar	sua	decisão.	
(Redação	dada	pela	Lei	nº	10.352,	de	26.12.2001)	

A	resposta	ao	agravo	retido	se	dará	no	prazo	de	10	dias	(art.	523,	§2º	do	CPC)	e,	somente	depois,	o	
juiz	verificava	a	possibilidade	de	reforma	ou	não	de	sua	decisão.	

Doutro	 lado,	as	contrarrazões	da	apelação	se	darão	no	prazo	de	15	dias	 (art.	508	do	CPC),	 lá	na	
frente,	 apenas	 depois	 da	 interposição	 da	 apelação.	 Não	 tem	 nada	 a	 ver	 com	 a	 interposição	 de	
apelação.	

A	alternativa	E	está	incorreta.		
Art.	522	-	Parágrafo	único.	O	agravo	retido	independe	de	preparo.	

Questão	54	

A	respeito	do	entendimento	do	STJ	sobre	a	legislação	federal	referente	à	execução	contra	a	fazenda	
pública,	assinale	a	opção	correta.		

A)	Ao	fixar	verba	honorária,	seja	a	execução	embargada	ou	não,	o	juiz	não	pode	eleger	como	base	
de	cálculo	o	valor	da	causa,	mas	deve	arbitrar	valor	fixo	e	valer-se	da	equidade.		

B)	 Não	 é	 cabível	 a	 condenação	 da	 fazenda	 pública	 em	 honorários	 advocatícios	 nas	 execuções	
individuais	de	sentença	proferida	em	ação	coletiva,	caso	elas	não	tenham	sido	embargadas.		

C)	Se	o	crédito	principal	observar	o	regime	dos	precatórios,	os	honorários	advocatícios	não	poderão	
ser	 executados	mediante	 requisições	 de	 pequeno	 valor,	 ainda	 que	 se	 restrinjam	 ao	 valor	 limite	
dessas	requisições.		

D)	A	compensação,	ainda	que	não	seja	alegada	no	processo	de	conhecimento,	pode	ser	objeto	dos	
embargos	à	execução,	a	fim	de	se	evitar	o	enriquecimento	sem	causa	por	parte	do	credor.		

E)	Não	há	incidência	de	juros	moratórios	entre	a	data	da	elaboração	da	conta	em	execução	e	a	da	
expedição	do	precatório	ou	da	requisição	de	pequeno	valor.	

Comentários	

A	alternativa	A	está	incorreta,	não	apenas	com	base	no	CPC/73,	mas	também	com	fulcro	no	CPC/15.	
É	firme	o	entendimento	no	âmbito	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	no	sentido	de	que,	quando	vencida	a	Fazenda	
Pública,	a	fixação	dos		honorários	não	está	adstrita	aos	limites	percentuais	de	10%	e	20%,	podendo	ser	adotado	
como	base	de	cálculo	o	valor	dado	à	causa	ou	à	condenação,	nos	termos	do	art.	20,	§	4º,	do	CPC,	ou	mesmo	um	
valor	fixo,	segundo	o	critério	de	equidade.	(AgRg	no	AREsp	693860/PE,	Rel.	Min.	Mauro	Campbell	Marques,	d.j.	
09/06/2015)		

A	alternativa	A	está	incorreta,	não	apenas	com	base	no	CPC/73,	mas	também	com	fulcro	no	CPC/15.	

No	art.	85,	§3º,	NCPC	são	abordados	os	honorários	em	ações	contra	a	Fazenda	Pública.	Segue	tabela	
para	melhor	compreensão:	

Condenação	 Percentual	
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Até	200	salários	mínimos	 10%	a	20%	

De	200	até	2.000	salários	mínimos	 8%	a	10%	

De	2.000	até	20.000	salários	mínimos	 5%	até	8%	

De	20.000	até	100.000	salários	mínimos	 3%	até	5%	

Acima	de	100.000	salários	mínimos	 1%	até	3%	

Obs1:	Não	sendo	possível	uma	condenação	principal	ou	mensuração	do	proveito	econômico	obtido,	
a	condenação	se	dará	pelo	valor	atualizado	da	causa,	consoante	art.	85,	§4º,	III,	CPC.	

§	4o	Em	qualquer	das	hipóteses	do	§	3o:	

III	 -	 não	 havendo	 condenação	 principal	 ou	 não	 sendo	 possível	 mensurar	 o	 proveito	 econômico	 obtido,	 a	
condenação	em	honorários	dar-se-á	sobre	o	valor	atualizado	da	causa;	

A	alternativa	B	está	incorreta.		
Súmula	 nº	 345,	 STJ:	 São	 devidos	 honorários	 advocatícios	 pela	 Fazenda	 Pública	 nas	 execuções	 individuais	 de	
sentença	proferida	em	ações	coletivas,	ainda	que	não	embargadas.	

Vale	a	pena	comentar	esta	última	súmula.	

Acerca	 da	 possibilidade	 de	 fixação	 de	 honorários	 advocatícios	 no	 cumprimento	 de	 sentença	
prolatada	em	demanda	coletiva,	temos	a	súmula	345,	do	STJ,	editada	na	vigência	do	CPC/73.	

Subsequentemente,	o	CPC	passou	a	prever	que	não	serão	devidos	honorários	no	cumprimento	de	
sentença	contra	a	Fazenda	Pública	que	enseje	expedição	de	precatório,	desde	que	não	tenha	sido	
impugnada	(art.	85,	§	7º),	restando	a	discussão	se	o	entendimento	consagrado	na	súmula	345,	STJ	
permaneceria	o	mesmo.	

O	TRF4	já	chegou	a	editar	enunciado	sumular	em	sentido	positivo.	
Súmula	133:	Na	execução	ou	cumprimento	individual	de	sentença	proferida	em	ação	coletiva,	mesmo	na	vigência	
do	 CPC-2015,	 são	 cabíveis	 honorários	 advocatícios,	 ainda	 que	 não-embargadas,	 mantendo-se	 válido	 o	
entendimento	expresso	da	Súmula	345	do	Superior	Tribunal	de	Justiça.	

Em	 seguida,	 a	 Corte	 Especial	 do	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça	 (STJ),	 em	15/05/2017,	 admitiu	 três	
recursos	especiais	para	julgamento	pelo	rito	dos	repetitivos,	com	o	objetivo	de	definir	tese	sobre	a	
aplicabilidade	da	Súmula	345	do	tribunal	diante	da	superveniência	do	artigo	85,	parágrafo	7º,	do	
Código	de	Processo	Civil	de	2015,	cadastrando	o	tema	973,	e	determinando	a	suspensão,	em	todo	
território	nacional,	os	processos	individuais	ou	coletivos	que	discutam	o	assunto.		

Finalmente,	os	recursos	foram	julgados	com	a	seguinte	conclusão.	
O	art.	85,	§	7º,	do	CPC/2015	não	afasta	a	aplicação	do	entendimento	consolidado	na	Súmula	345	do	STJ,	de	
modo	 que	 são	 devidos	 honorários	 advocatícios	 nos	 procedimentos	 individuais	 de	 cumprimento	 de	 sentença	
decorrente	de	ação	coletiva,	ainda	que	não	impugnados	e	promovidos	em	litisconsórcio.	(REsp	1.648.238-RS,	Rel.	
Min.	Gurgel	de	Faria,	Corte	Especial,	por	unanimidade,	julgado	em	20/06/2018,	DJe	27/06/2018	-	Tema	973)	

A	alternativa	C	está	incorreta.		
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DIREITO	PROCESSUAL	CIVIL	E	CONSTITUCIONAL.	EXECUÇÃO	DE	HONORÁRIOS	ADVOCATÍCIOS	MEDIANTE	RPV.	
RECURSO	REPETITIVO	(ART.	543-C	DO	CPC	E	RES.	8/2008-STJ).	

É	possível	que	a	execução	de	honorários	advocatícios	devidos	pela	Fazenda	Pública	se	faça	mediante	Requisição	
de	Pequeno	Valor	(RPV)	na	hipótese	em	que	os	honorários	não	excedam	o	valor	limite	a	que	se	refere	o	art.	100,	
§	3º,	da	CF,	ainda	que	o	crédito	dito	"principal"	seja	executado	por	meio	do	regime	de	precatórios.	Isso	porque	
os	 honorários	 advocatícios	 (inclusive	 os	 de	 sucumbência)	 podem	 ser	 executados	 de	 forma	 autônoma	 -	 nos	
próprios	autos	ou	em	ação	distinta	-,	independentemente	da	existência	do	montante	principal	a	ser	executado.	
De	fato,	a	sentença	definitiva	constitui,	basicamente,	duas	relações	jurídicas:	a	do	vencedor	em	face	do	vencido	
e	a	deste	com	o	advogado	da	parte	adversa.	Na	primeira	relação,	estará	o	vencido	obrigado	a	dar,	 fazer	ou	
deixar	de	fazer	alguma	coisa	em	favor	do	seu	adversário	processual.	Na	segunda,	será	 imposto	ao	vencido	o	
dever	 de	 arcar	 com	 os	 honorários	 sucumbenciais	 em	 favor	 dos	 advogados	 do	 vencedor.	 Já	 na	 sentença	
terminativa	 -	 na	 qual	 o	 processo	 é	 extinto	 sem	 resolução	 de	mérito	 -,	 todavia,	 forma-se	 apenas	 a	 segunda	
relação,	entre	o	advogado	e	a	parte	que	deu	causa	ao	processo,	o	que	revela	não	haver	acessoriedade	necessária	
entre	essas	duas	relações.	Assim,	é	possível	que	exista	crédito	de	honorários	independentemente	da	existência	
de	crédito	"principal"	titularizado	pela	parte	vencedora	da	demanda.	Situação	semelhante	também	ocorre	com	
as	sentenças	declaratórias	puras,	que	não	ostentam	feição	condenatória	e,	portanto,	não	habilitam	o	vencedor	
a	reclamar	crédito	algum.	Nesse	caso,	a	relação	creditícia	dos	honorários	é	absolutamente	autônoma	e	não	se	
subordina	a	qualquer	crédito	"principal".	Nesse	contexto,	diz-se	que	os	honorários	são	créditos	acessórios	apenas	
porque	não	são	o	bem	da	vida	imediatamente	perseguido	em	juízo,	e	não	porque	dependem	de	um	crédito	dito	
"principal".	Por	essa	razão,	não	é	correto	afirmar	que	a	natureza	acessória	dos	honorários	impede	que	se	adote	
procedimento	 distinto	 do	 que	 for	 utilizado	 para	 o	 crédito	 "principal".	 Além	 disso,	 no	 direito	 brasileiro,	 os	
honorários	de	quaisquer	espécies	(inclusive	os	de	sucumbência)	pertencem	ao	advogado;	e	o	contrato,	a	decisão	
e	a	sentença	que	os	estabelecem	são	títulos	executivos	que	podem	ser	executados	autonomamente,	nos	termos	
dos	arts.	23	e	24,	§	1º,	da	Lei	8.906/1994	(Estatuto	da	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil	(...).	

Além	 do	 mais,	 apesar	 de	 o	 §	 8º	 do	 art.	 100	 da	 CF	 vedar	 a	 expedição	 de	 precatórios	 complementares	 ou	
suplementares	de	valor	pago,	bem	como	o	fracionamento,	repartição	ou	quebra	do	valor	da	execução	para	fins	
de	enquadramento	do	crédito	como	RPV,	não	há	proibição,	sequer	implícita,	de	que	a	execução	dos	honorários	
se	faça	sob	regime	diferente	daquele	utilizado	para	o	crédito	"principal".	Portanto,	o	fracionamento	vedado	pela	
norma	constitucional	toma	por	base	a	titularidade	do	crédito,	ou	seja,	um	mesmo	credor	não	pode	ter	seu	crédito	
satisfeito	 por	 RPV	 e	 por	 precatório,	 simultaneamente.	 Entretanto,	 nada	 impede	 que	 dois	 ou	mais	 credores,	
incluídos	no	polo	ativo	de	uma	mesma	execução,	possam	receber	seus	créditos	por	sistemas	distintos	(RPV	ou	
precatório),	de	acordo	com	o	valor	a	que	couber	a	cada	um.	Assim,	sendo	a	execução	promovida	em	regime	de	
litisconsórcio	ativo	voluntário,	a	aferição	do	valor,	para	fins	de	submissão	ao	rito	da	RPV	(art.	100,	§	3º,	da	CF),	
deve	levar	em	conta	o	crédito	individual	de	cada	exequente.	Vale	ressaltar	que,	no	RE	564.132-RS,	submetido	ao	
rito	 da	 repercussão	 geral,	 formou-se,	 até	 agora	 -	 haja	 vista	 que	 o	 julgamento	 desse	 recurso	 ainda	 não	 foi	
concluído	-,	uma	maioria	provisória	admitindo	a	execução	de	forma	autônoma	dos	honorários	de	sucumbência	
mediante	RPV	na	hipótese	em	que	não	excedam	o	valor	limite	a	que	se	refere	o	art.	100,	§	3º,	da	CF,	ainda	que	
o	 crédito	dito	 "principal"	 seja	executado	por	meio	do	 regime	de	precatórios.	 Logo,	essa	parece	 ser	a	melhor	
exegese	para	o	art.	100,	§	8º,	da	CF	e,	por	tabela,	para	os	arts.	17,	§	3º,	da	Lei	10.259/2001	e	128,	§	1º,	da	Lei	
8.213/1991.	Precedentes	citados:	REsp	1.335.366-RS,	Primeira	Turma,	DJe	12/12/2012;	e	AgRg	no	Ag	1.064.622-
RS,	Segunda	Turma,	DJe	19/6/2009.	REsp	1.347.736-RS,	Rel.	Min.	Castro	Meira,	Rel.	para	acórdão	Min.	Herman	
Benjamin,	julgado	em	9/10/2013.	

O	STF	entendeu	da	mesma	forma:	
É	 possível	 o	 fracionamento	 de	 precatório	 para	 pagamento	 de	 honorários	 advocatícios.	 Com	 base	 nessa	
orientação,	ao	concluir	julgamento,	o	Plenário	negou	provimento	a	recurso	extraordinário	em	que	se	discutia	a	
admissibilidade	de	fracionamento	do	valor	da	execução	proposta	contra	a	Fazenda	Pública	de	estado-membro	
para	pagamento	de	honorários	advocatícios	—	v.	 Informativo	531.	O	Tribunal,	 inicialmente,	 ressaltou	que	os	
honorários	advocatícios	consubstanciariam	verba	alimentícia.	Frisou	que	seria	evidente	o	direito	de	o	advogado	
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executar	de	forma	autônoma	seus	honorários	(Lei	8.906/1994	-	Estatuto	da	OAB,	artigos	23	e	24).	Ademais,	essas	
verbas	não	se	confundiriam	com	o	principal.	Além	disso,	a	finalidade	do	art.	100,	§	8º,	da	CF	—	introduzido	pela	
EC	37/2002	como	art.	100,	§	4º	e	deslocado	pela	EC	62/2009	—	seria	o	de	impedir	que	o	exequente	utilizasse,	
simultaneamente,	 mediante	 o	 fracionamento,	 repartição	 ou	 quebra	 do	 valor	 da	 dívida,	 dois	 sistemas	 de	
satisfação	de	crédito:	o	do	precatório	para	uma	parte	dela	e	o	do	pagamento	imediato	para	a	outra.	Assim,	a	
regra	constitucional	apenas	incidiria	em	situações	em	que	o	crédito	fosse	atribuído	a	um	mesmo	titular.	Salientou	
que	o	advogado	teria	o	direito	de	executar	seu	crédito	nos	termos	dos	artigos	86	e	87	do	ADCT,	desde	que	o	
fracionamento	da	execução	ocorresse	antes	da	expedição	do	ofício	requisitório,	sob	pena	de	quebra	da	ordem	
cronológica	 dos	 precatórios.	 Vencidos	 os	 Ministros	 Cezar	 Peluso	 e	 Gilmar	 Mendes,	 que	 proviam	 o	 recurso.	
Destacavam	o	 caráter	 acessório	 dos	 honorários	 advocatícios	 que	 decorreriam	da	 sucumbência	 e	 não	 de	 um	
direito	autônomo,	o	que	impediria	o	seu	fracionamento.	STF.	Plenário.	RE	564132/RS,	red.	p/	o	acórdão	Min.	
Cármen	Lúcia,	julgado	em	30/10/2014	(repercussão	geral)	(Info	765).	

A	alternativa	D	está	incorreta.	Tanto	o	art.	741,	IV,	CPC/73	quanto	o	art.	535,	VI,	CPC/15	dizem	que	
a	compensação	poderá	ser	alegada	desde	que	superveniente	ao	trânsito	em	julgado	da	sentença.	

CPC/73	 CPC/15	

Art.	741.	Na	execução	contra	a	Fazenda	Pública,	
os	 embargos	 só	 poderão	 versar	 sobre:							
(Redação	dada	pela	Lei	nº	11.232,	de	2005)	

(...)	

VI	–	qualquer	causa	impeditiva,	modificativa	ou	
extintiva	 da	 obrigação,	 como	 pagamento,	
novação,	 compensação,	 transação	 ou	
prescrição,	 desde	 que	 superveniente	 à	
sentença;	(Redação	dada	pela	Lei	nº	11.232,	de	
2005)	

Art.	 535.	 	 A	 Fazenda	Pública	 será	 intimada	na	
pessoa	de	seu	representante	judicial,	por	carga,	
remessa	ou	meio	eletrônico,	para,	querendo,	no	
prazo	de	30	 (trinta)	dias	e	nos	próprios	autos,	
impugnar	a	execução,	podendo	arguir:	

(...)	

VI	-	qualquer	causa	modificativa	ou	extintiva	da	
obrigação,	 como	 pagamento,	 novação,	
compensação,	 transação	ou	prescrição,	desde	
que	supervenientes	ao	trânsito	em	julgado	da	
sentença.	

Vejam	um	caso	importante	em	que	o	dispositivo	foi	aplicado.	
RECURSO	REPETITIVO.	SERVIDORES	PÚBLICOS	FEDERAIS.	28,86%.	EXECUÇÃO.	COMPENSAÇÃO	COM	REAJUSTE	
NAS	LEIS	NS.	8.622/1993	E	8.627/1993.	

A	 Seção,	ao	apreciar	o	REsp	 submetido	ao	 regime	do	art.	 543-C	do	CPC	e	Res.	 n.	 8/2008-STJ,	 assentou	que,	
tratando-se	 de	 processo	 de	 conhecimento,	 é	 devida	 a	 compensação	 do	 índice	 de	 28,86%	 com	 os	 reajustes	
concedidos	 pelas	 Leis	 ns.	 8.622/1993	 e	 8.627/1993.	 Entretanto,	 transitado	 em	 julgado	 o	 título	 judicial	 sem	
qualquer	limitação	ao	pagamento	integral	do	índice	de	28,86%,	não	cabe	à	União	e	às	autarquias	federais	alegar,	
por	meio	de	embargos,	a	 compensação	 com	 tais	 reajustes,	 sob	pena	de	ofender	a	 coisa	 julgada.	Assim,	nos	
embargos	 à	 execução,	 a	 compensação	 só	 pode	 ser	 alegada	 se	 não	 pôde	 ser	 objetada	 no	 processo	 de	
conhecimento.	Se	a	compensação	baseia-se	em	fato	que	já	era	passível	de	ser	invocado	no	processo	cognitivo,	
está	a	matéria	protegida	pela	coisa	julgada.	É	o	que	preceitua	o	art.	741,	VI,	do	CPC.	Tanto	o	reajuste	geral	de	
28,86%	 como	 o	 reajuste	 administrativamente	 concedido	 originaram-se	 das	 mesmas	 Leis	 ns.	 8.622/1993	 e	
8.627/1993,	portanto	anteriores	à	sentença	exequenda.	Desse	modo,	a	compensação	poderia	ter	sido	alegada	
no	processo	de	conhecimento.	Não	arguida,	oportunamente,	a	matéria	de	defesa,	incide	o	disposto	no	art.	474	
do	CPC,	reputando-se	"deduzidas	e	repelidas	todas	as	alegações	e	defesas	que	a	parte	poderia	opor	tanto	ao	
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acolhimento	 como	à	 rejeição	do	pedido".	 REsp	1.235.513-AL,	 Rel.	Min.	 Castro	Meira,	 julgado	 em	27/6/2012	
(informativo	500).	

A	alternativa	E	foi	tida	como	correta.		

O	STJ	e	o	STF	já	tinham	prolatado	decisões	nesse	sentido.	
	(...)	A	jurisprudência	desta	Corte	assentou	a	orientação	de	que	os	juros	moratórios	não	incidem	entre	a	data	da	
elaboração	da	conta	de	liquidação	e	o	efetivo	pagamento	do	precatório,	desde	que	satisfeito	o	débito	no	prazo	
constitucional	para	seu	cumprimento	(...),	exegese	aplicável	à	Requisição	de	Pequeno	Valor	(REsp.	1.143.677/RS,	
Rel.	Min	LUIZ	FUX,	DJe	4.2.2010,	recurso	repetitivo).		

CONSTITUCIONAL.	 AGRAVO	 REGIMENTAL	 EM	 AGRAVO	 DE	 INSTRUMENTO.	 AGRAVO	 CONTRA	 DECISÃO	 QUE	
DETERMINOU	 O	 SOBRESTAMENTO	 DOS	 AUTOS.	 IMPOSSIBILIDADE.	 PRECATÓRIO.	 MORA.	 INOCORRÊNCIA.	
AGRAVO	IMPROVIDO.	I	-	Não	cabe	agravo	de	instrumento	contra	decisão	do	Tribunal	de	origem	que	determina	
o	sobrestamento	do	feito	com	fundamento	no	art.	543-B	do	CPC.	Entretanto,	razões	de	economia	processual	e	
celeridade	justificam	a	manutenção	da	decisão	ora	atacada.	II	-	O	entendimento	firmado	no	julgamento	do	RE	
298.616/SP,	 Rel.	Min.	Gilmar	Mendes,	 no	 sentido	 de	 que,	 não	 havendo	 atraso	 na	 satisfação	 do	 débito,	 não	
incidem	juros	moratórios	entre	a	data	da	expedição	e	a	data	do	efetivo	pagamento	do	precatório,	também	se	
aplica	ao	período	entre	a	elaboração	da	conta	e	a	expedição	do	precatório.	III	-	Agravo	regimental	improvido.	
(STF,	AI	713.551-AgR,	rel.	min.	Ricardo	Lewandowski,	Primeira	Turma,	DJe	14.08.2009)	

Entretanto,	posteriormente,	o	STF,	em	repercussão	geral,	pacificou	o	tema	no	sentido	inverso.	
Incidem	os	juros	da	mora	no	período	compreendido	entre	a	data	da	realização	dos	cálculos	e	a	da	requisição	de	
pequeno	 valor	 (RPV)	 ou	 do	 precatório.	 STF.	 Plenário.	 RE	 579431/RS,	 Rel.	 Min.	 Marco	 Aurélio,	 julgado	 em	
19/4/2017	(repercussão	geral)	(Info	861).	

Portanto,	 se	 cobrarem	 o	 assunto	 atualmente,	 adotem	 este	 último	 julgado	 do	 STF	 veiculado	 no	
informativo	861.	

Para	 comprovar,	 transcrevo	 assertiva	 tida	 como	 correta	 pela	 banca	 CEBRASPE/CESPE	 em	 prova	
aplicada	em	2018.	

CESPE/Auditor	de	Contas	Públicas-PB/2018	

Com	relação	à	disciplina	constitucional	dos	precatórios,	assinale	a	opção	correta.	

c)	 Os	 juros	 de	mora	 devem	 incidir	 no	 período	 compreendido	 entre	 a	 data	 de	 elaboração	 dos	
cálculos	e	a	data	de	expedição	do	precatório.	

Questão	55	

No	curso	de	um	processo	de	execução,	o	 juiz	determinou	o	bloqueio	da	única	conta	bancária	do	
casal	 executado	 por	 ser	 o	 único	meio	 encontrado	 para	 satisfazer	 o	 débito	 existente.	 Diante	 de	
informações	 constantes	 nos	 autos	 de	 que	o	 casal	 começou	 a	 passar	 dificuldades	 financeiras	 em	
decorrência	do	ato	de	constrição,	o	juiz	determinou,	de	ofício,	a	disponibilização	de	quantia	mensal	
aos	 executados,	 enquanto	 remanescer	 o	 bloqueio	 judicial	 do	 numerário	 em	 favor	 da	 fazenda	
pública.		

Nessa	situação	hipotética,	quanto	à	disponibilização	da	renda	mensal,	o	juiz		

A)	agiu	de	maneira	correta,	uma	vez	que	a	medida	em	benefício	dos	executados	manteve-se	nos	
limites	do	poder	geral	de	cautela	que	a	lei	confere	aos	juízes.		
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B)	 praticou	 error	 in	 procedendo,	 visto	 que	 colocou	 em	 risco	 a	 efetividade	 da	 tutela	 do	 direito	
material	da	parte	exequente	e	agiu	sem	pedido	da	parte	executada.		

C)	 procedeu	 corretamente,	 uma	 vez	 que	 a	 liberação	 do	 crédito	 constitui	 antecipação	 de	 tutela	
baseada	no	abuso	de	direito	do	exequente.		

D)	agiu	de	forma	equivocada,	visto	que	a	disponibilização	dessa	quantia	constitui	medida	cautelar	
inominada,	que	não	pode	ser	concedida	de	ofício.		

E)	agiu	em	desacordo	com	as	normas	processuais,	pois,	embora	seja	permitida	a	medida	de	ofício,	a	
parte	exequente	deveria	ter	sido	intimada	previamente.	

Comentários	

A	alternativa	A	está	correta.		
(...)	Mesmo	à	falta	de	pedido	expresso	nesse	sentido,	mas	despontando	dos	autos	quadro	de	severas	dificuldades	
financeiras,	resultante	do	bloqueio	de	ativos	financeiros,	 lícito	se	faz	ao	Relator,	com	base	no	poder	geral	de	
cautela	 previsto	 no	 art.	 798	 do	 CPC	 e,	 sobretudo,	 tendo	 em	mira	 a	 idade	 avançada	 do	 casal	 requerente,	 a	
natureza	da	medida	constritiva	a	ele	 imposta	 (bloqueio	da	única	conta	bancária)	e	as	diretrizes	advindas	do	
Estatuto	do	 Idoso	 (art.	 2º	da	 Lei	 10.741/03),	 determinar	a	disponibilização	de	quantia	mensal	aos	 cônjuges,	
enquanto	remanescer	o	bloqueio	judicial	do	numerário	em	favor	da	Fazenda	Nacional.	3.	Agravo	regimental	a	
que	se	nega	provimento.	(STJ	AgRg	no	RCD	na	MC	21322/SP,	Rel.	Min.	Sérgio	Kukina,	d.j.	18/12/2014).	

Obs1:	 Com	 o	 NCPC,	 talvez	 poderia	 se	 impugnar	 a	 questão	 alegando	 acerto	 da	 letra	 “e”,	 pela	
necessidade	de	o	juiz	ouvir	sempre	as	partes	antes	de	suas	decisões	(arts.	9º	e	10,	NCPC).	

Entretanto,	mesmo	assim	entendo	que	estaria	equivocada,	porquanto	o	art.	9º,	parágrafo	único,	I,	
CPC	permite	que	se	prolate	decisões	sem	ouvir	o	réu	para	conceder	tutelas	de	urgência,	o	que	seria	
o	caso.	

Art.	9o	Não	se	proferirá	decisão	contra	uma	das	partes	sem	que	ela	seja	previamente	ouvida.	

Parágrafo	único.		O	disposto	no	caput	não	se	aplica:	I	-	à	tutela	provisória	de	urgência;	

Questão	56	

A	respeito	da	ação	de	improbidade	administrativa,	assinale	a	opção	correta.		

A)	 Não	 havendo	 pedido	 na	 inicial	 de	 condenação	 ao	 ressarcimento	 dos	 danos	 causados,	 tal	
condenação	na	sentença	configura	julgamento	extra	petita.		

B)	Na	caracterização	de	uma	conduta	como	improbidade	por	retardamento	indevido	da	prática	de	
ato	de	ofício,	a	presença	do	elemento	subjetivo	doloso	é	dispensável	à	condenação	do	agente.		

C)	 O	 decreto	 de	 indisponibilidade	 de	 bens	 em	 ação	 civil	 pública	 por	 ato	 de	 improbidade	
administrativa	dispensa	a	comprovação	de	periculum	in	mora.		

D)	O	convencimento	do	julgador	sobre	a	inexistência	de	ato	de	improbidade	é	insuficiente	à	rejeição	
da	inicial,	porquanto	prevalece	o	interesse	da	sociedade	(in	dubio	pro	societate).		

E)	O	decreto	de	indisponibilidade	dos	bens	por	ato	de	improbidade	causador	de	lesão	ao	patrimônio	
público	recairá	apenas	sobre	o	acréscimo	patrimonial	que	adveio	ao	apontado	como	responsável.	
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Comentários	

A	alternativa	A	está	incorreta.	A	ideia	do	STJ	é	que,	na	ação	de	improbidade	administrativa,	o	que	se	
pede	é	a	condenação	do	 réu	pela	prática	de	atos	de	 improbidade.	Por	 isso,	o	 julgador	não	está	
adstrito	ao	que	foi	pedido	pelo	autor	

PROCESSUAL	 CIVIL	 E	 ADMINISTRATIVO.	 AGRAVO	 REGIMENTAL	 NO	 RECURSO	 ESPECIAL.	 IMPROBIDADE	
ADMINISTRATIVA.	CONDENAÇÃO	AO	RESSARCIMENTO	DE	DANOS	CAUSADOS	AO	ERÁRIO.	JULGAMENTO	EXTRA	
OU	ULTRA	PETITA.	INEXISTÊNCIA.	

1.	Segundo	a	jurisprudência	deste	Superior	Tribunal	de	Justiça,	"o	pedido	não	é	apenas	o	que	foi	requerido	em	
um	capítulo	específico	ao	final	da	petição	inicial,	mas,	sim,	o	que	se	pretende	com	a	instauração	da	demanda,	
sendo	extraído	de	interpretação	lógico-sistemática	da	inicial	como	um	todo"	(AgRg	no	REsp	1.284.020/SP,	Rel.	
Ministro	Humberto	Martins,	Segunda	Turma,	DJe	6/3/2014).	

2.	Não	há	 falar	em	 julgamento	extra	ou	ultra	petita,	uma	vez	que,	 consoante	o	aresto	 recorrido,	o	pleito	de	
condenação	do	agravante	ao	ressarcimento	de	danos	causados	ao	erário,	em	decorrência	da	prática	de	atos	de	
improbidade	 administrativa,	 encontra-se	 implícito	 na	 petição	 exordial.	 3.	 Agravo	 regimental	 a	 que	 se	 nega	
provimento.	 (AgRg	 no	 REsp	 1324787/SP,	 Rel.	 Ministro	 OG	 FERNANDES,	 SEGUNDA	 TURMA,	 julgado	 em	
24/03/2015,	DJe	09/04/2015)		

A	alternativa	B	está	incorreta.		

Sabe-se	que	é	inadmissível	a	responsabilidade	objetiva	na	aplicação	da	Lei	8.429/1992,	exigindo-se	
a	presença	de	dolo	nos	casos	dos	artigos	9º	e	11	(que	coíbem	o	enriquecimento	ilícito	e	o	atentado	
aos	princípios	administrativos,	respectivamente)	e	ao	menos	de	culpa	no	artigo	10,	que	censura	os	
atos	de	improbidade	por	dano	ao	Erário.	

Na	assertiva,	 a	 conduta	 se	 amolda	ao	art.	 11,	 II,	 Lei	 n.	 8.429/92,	 razão	pela	qual	é	necessária	 a	
comprovação	do	dolo.	

Art.	 11.	 Constitui	 ato	 de	 improbidade	 administrativa	 que	 atenta	 contra	 os	 princípios	 da	 administração	
pública	qualquer	ação	ou	omissão	que	viole	os	deveres	de	honestidade,	imparcialidade,	legalidade,	e	lealdade	
às	instituições,	e	notadamente:	

II	-	retardar	ou	deixar	de	praticar,	indevidamente,	ato	de	ofício;	

A	configuração	do	ato	de	improbidade	por	ofensa	a	princípio	da	administração	depende	da	demonstração	do	
chamado	dolo	genérico	ou	lato	sensu	(STJ.	2ª	Turma.	REsp	1383649/SE,	Rel.	Min.	Herman	Benjamin,	julgado	em	
05/09/2013).			

	A	alternativa	C	está	correta.		
"(...)	no	comando	do	art.	7º	da	Lei	8.429/1992,	verifica-se	que	a	indisponibilidade	dos	bens	é	cabível	quando	o	
julgador	entender	presentes	fortes	indícios	de	responsabilidade	na	prática	de	ato	de	improbidade	que	cause	dano	
ao	Erário,	estando	o	periculum	in	mora	implícito	no	referido	dispositivo,	atendendo	determinação	contida	no	art.	
37,	§	4º,	da	Constituição,	segundo	a	qual	'os	atos	de	improbidade	administrativa	importarão	a	suspensão	dos	
direitos	políticos,	a	perda	da	função	pública,	a	indisponibilidade	dos	bens	e	o	ressarcimento	ao	erário,	na	forma	
e	gradação	previstas	em	lei,	sem	prejuízo	da	ação	penal	cabível'.	O	periculum	in	mora,	em	verdade,	milita	em	
favor	da	sociedade,	representada	pelo	requerente	da	medida	de	bloqueio	de	bens,	porquanto	esta	Corte	Superior	
já	apontou	pelo	entendimento	 segundo	o	qual,	 em	casos	de	 indisponibilidade	patrimonial	 por	 imputação	de	
conduta	ímproba	lesiva	ao	erário,	esse	requisito	é	implícito	ao	comando	normativo	do	art.	7º	da	Lei	n.	8.429/92.		

Assim,	 a	 Lei	 de	 Improbidade	 Administrativa,	 diante	 dos	 velozes	 tráfegos,	 ocultamento	 ou	 dilapidação	
patrimoniais,	possibilitados	por	instrumentos	tecnológicos	de	comunicação	de	dados	que	tornaria	irreversível	o	
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ressarcimento	ao	erário	e	devolução	do	produto	do	enriquecimento	ilícito	por	prática	de	ato	ímprobo,	buscou	
dar	efetividade	à	norma	afastando	o	requisito	da	demonstração	do	periculum	in	mora	(art.	823	do	CPC),	este,	
intrínseco	 a	 toda	medida	 cautelar	 sumária	 (art.	 789	 do	 CPC),	 admitindo	 que	 tal	 requisito	 seja	 presumido	 à	
preambular	 garantia	 de	 recuperação	 do	 patrimônio	 do	 público,	 da	 coletividade,	 bem	 assim	 do	 acréscimo	
patrimonial	ilegalmente	auferido".	

4.	Note-se	que	a	compreensão	acima	foi	confirmada	pela	referida	Seção,	por	ocasião	do	julgamento	do	Agravo	
Regimental	 nos	 Embargos	 de	 Divergência	 no	 Recurso	 Especial	 1.315.092/RJ,	 Rel.	 Ministro	Mauro	 Campbell	
Marques,	DJe	7/6/2013.	

5.	Portanto,	a	medida	cautelar	em	exame,	própria	das	ações	regidas	pela	Lei	de	Improbidade	Administrativa,	
não	está	condicionada	à	comprovação	de	que	o	réu	esteja	dilapidando	seu	patrimônio,	ou	na	iminência	de	fazê-
lo,	tendo	em	vista	que	o	periculum	in	mora	encontra-se	implícito	no	comando	legal	que	rege,	de	forma	peculiar,	
o	sistema	de	cautelaridade	na	ação	de	improbidade	administrativa,	sendo	possível	ao	juízo	que	preside	a	referida	
ação,	 fundamentadamente,	 decretar	 a	 indisponibilidade	 de	 bens	 do	 demandado,	 quando	 presentes	 fortes	
indícios	da	prática	de	atos	de	improbidade	administrativa.	

6.	 Recursos	 especiais	 providos,	 a	 que	 restabelecida	 a	 decisão	 de	 primeiro	 grau,	 que	 determinou	 a	
indisponibilidade	dos	bens	dos	promovidos.	

7.	Acórdão	sujeito	ao	regime	do	art.	543-C	do	CPC	e	do	art.	8º	da	Resolução	n.	8/2008/STJ.	(REsp	1.366.721/BA,	
1ª	Seção,	Relator	p/	acórdão	Ministro	Og	Fernandes,	julgado	sob	o	rito	do	art.	543-C	do	CPC,	DJe	19.09.2014	–	
informativo	547).	

A	alternativa	D	está	incorreta.		

De	fato,	no	recebimento	da	inicial,	prevalece	o	interesse	da	sociedade	(in	dubio	pro	societate).	
De	 acordo	 com	 a	 orientação	 jurisprudencial	 do	 STJ,	 existindo	 meros	 indícios	 de	 cometimento	 de	 atos	
enquadrados	como	improbidade	administrativa,	a	petição	inicial	da	ação	de	improbidade	deve	ser	recebida	pelo	
juiz,	pois,	na	fase	inicial	prevista	no	art.	17,	§§	7º,	8º	e	9º	da	Lei	nº	8.429/92,	vale	o	princípio	do	in	dubio	pro	
societate,	 a	 fim	de	possibilitar	 o	maior	 resguardo	do	 interesse	 público	 (AgRg	no	REsp	 1.317.127-ES).	 STJ.	 1ª	
Turma.	 REsp	 1192758-MG,	 Rel.	 originário	Min.	 Napoleão	 Nunes	Maia	 Filho,	 Rel.	 para	 acórdão	Min.	 Sérgio	
Kukina,	julgado	em	4/9/2014	(Info	547).	

Entretanto,	se	o	julgador	estiver	convencido	sobre	a	inexistência	de	ato	de	improbidade,	ele	deverá	
rejeitar	a	petição	inicial.	

Proposta	a	demanda,	o	 juiz	ordenará	a	notificação	do	 requerido	para	oferecer	manifestação	por	
escrito,	dentro	do	prazo	de	15	dias.	É	a	chamada	por	muitos	de	defesa	prévia.	

Art.	17,	§	7o		Estando	a	inicial	em	devida	forma,	o	juiz	mandará	autuá-la	e	ordenará	a	notificação	do	requerido,	
para	oferecer	manifestação	por	escrito,	que	poderá	 ser	 instruída	 com	documentos	e	 justificações,	dentro	do	
prazo	de	quinze	dias.										(Incluído	pela	Medida	Provisória	nº	2.225-45,	de	2001)	

Após,	recebida	essa	manifestação	do	réu,	o	juiz	poderá:	

a)	rejeitar	a	ação,	se	convencido	da:	

a.1	–	inexistência	do	ato	de	improbidade	OU;	

a.2	–	improcedência	da	ação	OU;	

a.3	–	inadequação	da	via	eleita.	
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Art.	17,	§	8o		Recebida	a	manifestação,	o	juiz,	no	prazo	de	trinta	dias,	em	decisão	fundamentada,	rejeitará	a	
ação,	se	convencido	da	inexistência	do	ato	de	improbidade,	da	improcedência	da	ação	ou	da	inadequação	da	via	
eleita.	(Incluído	pela	Medida	Provisória	nº	2.225-45,	de	2001)	

A	alternativa	E	está	incorreta.		
Art.	 7°	 Quando	 o	 ato	 de	 improbidade	 causar	 lesão	 ao	 patrimônio	 público	 ou	 ensejar	 enriquecimento	 ilícito,	
caberá	 a	 autoridade	 administrativa	 responsável	 pelo	 inquérito	 representar	 ao	 Ministério	 Público,	 para	 a	
indisponibilidade	dos	bens	do	indiciado.	

Parágrafo	único.	A	indisponibilidade	a	que	se	refere	o	caput	deste	artigo	recairá	sobre	bens	que	assegurem	o	
integral	ressarcimento	do	dano,	ou	sobre	o	acréscimo	patrimonial	resultante	do	enriquecimento	ilícito.	

É	possível	que	se	determine	a	indisponibilidade	de	bens	em	valor	superior	ao	indicado	na	inicial	da	ação,	visando	
a	garantir	o	integral	ressarcimento	de	eventual	prejuízo	ao	erário,	levando-se	em	consideração,	até	mesmo,	o	
valor	de	possível	multa	civil	como	sanção	autônoma.	Isso	porque	a	indisponibilidade	acautelatória	prevista	na	
Lei	de	Improbidade	Administrativa	tem	como	finalidade	a	reparação	integral	dos	danos	que	porventura	tenham	
sido	causados	ao	erário.	REsp	1176440-RO,	Rel.	Min.	Napoleão	Nunes	Maia	Filho,	julgado	em	17/9/2013.	

A	 indisponibilidade	 pode	 recair	 sobre	 bens	 adquiridos	 tanto	 antes	 quanto	 depois	 da	 prática	 do	 ato	 de	
improbidade.	A	jurisprudência	do	STJ	abona	a	possibilidade	de	que	a	indisponibilidade,	na	ação	de	improbidade	
administrativa,	recaia	sobre	bens	adquiridos	antes	do	fato	descrito	na	inicial.	A	medida	se	dá	como	garantia	de	
futura	execução	em	caso	de	constatação	do	ato	 ímprobo.	STJ.	1ª	Turma.	REsp	1301695/RS,	Rel.	Min.	Olindo	
Menezes	(Des.	Conv.	TRF	1ª	Região),	julgado	em	06/10/2015.	

A	 indisponibilidade	 de	 bens	 deve	 recair	 sobre	 o	 patrimônio	 do	 réu	 de	modo	 suficiente	 a	 garantir	 o	 integral	
ressarcimento	de	eventual	prejuízo	ao	erário,	levando-se	em	consideração,	ainda,	o	valor	de	possível	multa	civil	
como	sanção	autônoma	(STJ.	AgRg	no	REsp	1311013	/	RO).	Vale	ressaltar	que	é	assegurado	ao	réu	provar	que	a	
indisponibilidade	que	recaiu	sobre	o	seu	patrimônio	foi	muito	drástica	e	que	não	está	garantindo	seu	mínimo	
existencial.	

Não	se	pode	conferir	uma	interpretação	literal	aos	arts.	7º	e	16	da	LIA,	até	mesmo	porque	o	art.	12,	III	da	Lei	nº	
8.429/92	 estabelece,	 entre	 as	 sanções	 para	 o	 ato	 de	 improbidade	 que	 viole	 os	 princípios	 da	 administração	
pública,	o	ressarcimento	integral	do	dano	—	caso	exista	—	e	o	pagamento	de	multa	civil	de	até	cem	vezes	o	valor	
da	remuneração	percebida	pelo	agente.	Logo,	em	que	pese	o	silêncio	do	art.	7º,	uma	interpretação	sistemática	
que	leva	em	consideração	o	poder	geral	de	cautela	do	magistrado	induz	a	concluir	que	a	medida	cautelar	de	
indisponibilidade	dos	bens	também	pode	ser	aplicada	aos	atos	de	improbidade	administrativa	que	impliquem	
violação	dos	princípios	da	administração	pública,	mormente	para	assegurar	o	integral	ressarcimento	de	eventual	
prejuízo	ao	erário,	 se	houver,	 e	ainda	a	multa	 civil	 prevista	no	art.	 12,	 III	 da	 Lei	 nº	8.429/92	 (AgRg	no	REsp	
1311013/RO,	DJe	13/12/2012).	

Questão	57	

Assinale	a	opção	correta	com	relação	à	competência	dos	juizados	especiais	federais.		

A)	Declinada	a	competência	para	uma	vara	do	juizado	especial	federal	e	redistribuído	o	processo,	
caberá	ao	juiz	que	assumir	o	processo	decidir	sobre	a	ratificação	de	atos	decisórios	praticados	na	
vara	incompetente.		

B)	O	mandado	de	segurança	em	que	a	autoridade	coatora	seja	dirigente	de	autarquia	federal	poderá	
ser	proposto	no	juizado	especial	federal	ante	a	ausência	de	privilégio	de	foro.		

C)	A	ação	individual	que	tenha	por	objetivo	a	defesa	de	direito	individual	homogêneo	poderá	ser	
proposta	no	juizado	especial	federal.		
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D)	Ação	que	vise	à	anulação	de	ato	de	demissão	de	servidor	público	federal	por	existência	de	vício	
no	processo	administrativo	deverá	ser	proposta	no	juizado	especial	federal.	

E)	Para	a	fixação	da	competência	na	justiça	federal	nos	casos	de	litisconsórcio	ativo,	o	valor	da	causa	
deve	ser	calculado	a	partir	do	montante	total,	ou	seja,	da	soma	do	montante	de	cada	litisconsorte.	

Comentários	

A	questão	foi	anulada.	
Justificativa	da	anulação12:	A	jurisprudência	referente	à	competência	dos	juizados	especiais	para	julgar	ações	
individuais	 homogêneas	 não	 se	 encontra	 consolidada	 nos	 tribunais	 superiores,	 motivo	 por	 que	 se	 anulou	 a	
questão.		

De	todo	modo,	vamos	comentar	as	assertivas.	

A	alternativa	A	está	incorreta.		

Nos	Juizados	Especiais	Cíveis,	diferentemente	do	que	tradicionalmente	ocorre	no	com	os	demais	
procedimentos	 (art.	 64,	 §4º,	 NCPC),	 o	 reconhecimento	 da	 incompetência	 é	 feito	 por	 sentença,	
acarretando	a	extinção	do	processo	sem	exame	do	mérito,	com	fulcro	no	art.	51,	III,	Lei	n.	9.099/95.	

Art.	51.	Extingue-se	o	processo,	além	dos	casos	previstos	em	lei:	

III	-	quando	for	reconhecida	a	incompetência	territorial;	

Enunciado	 24,	 FONAJEF:	 Reconhecida	 a	 incompetência	 do	 Juizado	 Especial	 Federal,	 é	 cabível	 a	 extinção	 do	
processo,	 sem	 julgamento	de	mérito,	 nos	 termos	do	art.	 1º	da	 Lei	 n.	 10.259/2001	e	do	art.	 51,	 III,	 da	 Lei	 n.	
9.099/95,	não	havendo	nisso	afronta	ao	art.	12,	§	2º,	da	Lei	11.419/06.	(Nova	redação	–	V	FONAJEF)	

A	alternativa	B	está	incorreta.	O	MS	deverá	ser	processado	e	julgado	na	Justiça	Federal,	com	fulcro	
no	art.	109,	VIII,	CRFB.	

Art.	109.	Aos	juízes	federais	compete	processar	e	julgar:	

VIII	 -	os	mandados	de	segurança	e	os	habeas	data	contra	ato	de	autoridade	federal,	excetuados	os	casos	de	
competência	dos	tribunais	federais;	

E,	no	âmbito	dos	juizados	especiais	federais,	há	vedação	expressa	ao	julgamento	de	mandado	de	
segurança.	

Lei	n.	10.259/2001.	Art.	3o	Compete	ao	 Juizado	Especial	Federal	Cível	processar,	 conciliar	e	 julgar	 causas	de	
competência	da	Justiça	Federal	até	o	valor	de	sessenta	salários	mínimos,	bem	como	executar	as	suas	sentenças.	

§	1o	Não	se	incluem	na	competência	do	Juizado	Especial	Cível	as	causas:	

I	 -	 referidas	 no	 art.	 109,	 incisos	 II,	 III	 e	 XI,	 da	 Constituição	 Federal,	 as	 ações	 de	mandado	 de	 segurança,	 de	
desapropriação,	de	divisão	e	demarcação,	populares,	execuções	fiscais	e	por	improbidade	administrativa	e	as	
demandas	sobre	direitos	ou	interesses	difusos,	coletivos	ou	individuais	homogêneos;	

																																																			
12	
http://www.cespe.unb.br/concursos/TRF1_15_JUIZ/arquivos/TRF1_15_JUIZ_JUSTIFICATIVAS_DE_ALTERA____ES_DE
_GABARITO.PDF	
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Excepcionalmente,	 no	 âmbito	 da	 jurisprudência,	 até	 se	 admite	 o	 mandado	 de	 segurança	 para	
hipóteses	bem	específicas,	mas	que	não	abrange	o	caso	tratado	na	assertiva.	

Exemplos:	
DIREITO	PROCESSUAL	CIVIL.	MS	PARA	CONTROLE	DE	COMPETÊNCIA	DOS	JUIZADOS	ESPECIAIS	FEDERAIS.	

É	 possível	 a	 impetração	 de	 Mandado	 de	 Segurança	 nos	 Tribunais	 Regionais	 Federais	 com	 a	 finalidade	 de	
promover	o	controle	da	competência	dos	Juizados	Especiais	Federais.	Precedentes	citados:	RMS	17.524-BA,	Corte	
Especial,	DJ	11/9/2006;	e	AgRg	no	RMS	28.262-RJ,	Quarta	Turma,	DJe	19/6/2013.	RMS	37.959-BA,	Rel.	Min.	
Herman	Benjamin,	julgado	em	17/10/2013	(informativo	533).	

Enunciado	88,	FONAJEF:	É	admissível	Mandado	de	Segurança	para	Turma	Recursal	de	ato	jurisdicional	que	cause	
gravame	e	não	haja	recurso.	

Inicialmente,	a	alternativa	C	foi	tida	como	correta.		

O	 entendimento	 foi	 que,	 malgrado	 o	 art.	 3º,	 §1º,	 I,	 Lei	 n.	 10.259/2001	 proíba	 o	 processo	 e	
julgamento	no	âmbito	dos	juizados	especiais	federais	de	demanda	que	envolva	direitos	individuais	
homogêneos,	 essa	 vedação	 não	 abrange	 as	 ações	 propostas	 individualmente	 pelos	 próprios	
titulares.	

(...)	A	Primeira	Seção	desta	Corte	firmou	o	entendimento	de	que	a	exceção	à	competência	dos	Juizados	Especiais	
Federais	prevista	no	art.	3º,	§	1º,	I,	da	Lei	10.259/2001	se	refere	apenas	às	ações	coletivas	para	tutelar	direitos	
individuais	homogêneos,	e	não	às	ações	propostas	individualmente	pelo	próprios	titulares.	CC	83.676/MG,	Rel.	
Min.	Teori	Zavascki,	DJU	de	10.09.07).	 (STJ,	2T,	AgRg	no	REsp	1469836	/	MG,	 rel.	Min.	Humberto	Martins,	 j.	
03/03/15)	

Entretanto,	por	ainda	não	ser	um	posicionamento	pacífico	no	Tribunal	da	Cidadania,	tampouco	na	
doutrina,	a	banca	preferiu	a	anulação.	

A	alternativa	D	está	incorreta.		
Lei	n.	10.259/2001.	Art.	3o	Compete	ao	 Juizado	Especial	Federal	Cível	processar,	 conciliar	e	 julgar	 causas	de	
competência	da	Justiça	Federal	até	o	valor	de	sessenta	salários	mínimos,	bem	como	executar	as	suas	sentenças.	

§	1o	Não	se	incluem	na	competência	do	Juizado	Especial	Cível	as	causas:	

III	-	para	a	anulação	ou	cancelamento	de	ato	administrativo	federal,	salvo	o	de	natureza	previdenciária	e	o	de	
lançamento	fiscal;	

A	alternativa	E	está	incorreta.		
Segundo	precedentes	deste	Superior	Tribunal"	em	se	tratando	de	litisconsórcio	ativo	facultativo,	para	que	se	fixe	
a	 competência	 dos	 Juizados	 Especiais,	 deve	 ser	 considerado	 o	 valor	 de	 cada	 autor,	 individualmente,	 não	
importando	se	a	soma	ultrapassa	o	limite	dos	60	(sessenta)	salários	mínimos	"(AgRg	no	REsp	1376544/SP,	Rel.	
Ministro	HUMBERTO	MARTINS,	DJe	05/06/2013)	

Enunciado	18,	FONAJEF:	No	caso	de	litisconsorte	ativo,	o	valor	da	causa,	para	fins	de	fixação	de	competência	
deve	ser	calculado	por	autor.	

Questão	58		

Em	decorrência	de	compra	e	venda	mercantil,	determinada	sociedade	anônima	sacou	uma	duplicata	
a	ser	paga	por	sociedade	empresária	 limitada	em	data	certa	previamente	estabelecida	mediante	
contrato	 firmado	 entre	 as	 partes.	 As	 mercadorias	 foram	 entregues	 e	 recebidas	 sem	 quaisquer	
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avarias,	vícios,	defeitos	ou	diferenças	relativos	a	qualidade	e	quantidade,	e	não	houve	divergências	
quanto	ao	prazo	ou	ao	preço	estipulados	entre	as	referidas	sociedades.	Considerando	essa	situação	
hipotética,	assinale	a	opção	correta.		

A)	A	possibilidade	de	estipulação,	pela	sociedade	empresária,	de	vencimento	a	certo	termo	da	data	
e	a	certo	termo	da	vista	para	o	cumprimento	de	obrigação	mercantil	contraída	pelas	partes	decorre	
da	natureza	cambial	e	causal	das	duplicatas.		

B)	 A	 sociedade	 empresária	 poderia	 decidir	 dar	 ou	 não	 o	 aceite,	 uma	 vez	 que	 tal	 ato	 é	 livre	 e	
normalmente	decorrente	de	outras	obrigações	assumidas	entre	o	sacador	e	o	sacado.		

C)	 As	 partes	 poderiam	 inserir	 cláusula	 não	 à	 ordem	 na	 cártula	 e,	 assim,	 convencionar	 a	 cessão	
ordinária	de	crédito	como	efeito	do	endosso.		

D)	Havendo	aval	no	título	de	crédito,	as	partes	devem	indicar,	de	forma	expressa,	o	seu	avalizado,	
pois	a	ausência	de	indicação	acarretaria	nulidade	do	aval.		

E)	Em	caso	de	falência	da	referida	sociedade	empresária,	a	sociedade	anônima	poderá	requerer	o	
vencimento	antecipado	da	cártula.		

Comentários	

A	alternativa	correta	é	a	letra	“E”,	conforme	art.	77	da	Lei	nº	11.101/05:	“A	decretação	da	falência	
determina	o	vencimento	antecipado	das	dívidas	do	devedor	e	dos	sócios	ilimitada	e	solidariamente	
responsáveis,	com	o	abatimento	proporcional	dos	 juros,	e	converte	todos	os	créditos	em	moeda	
estrangeira	para	a	moeda	do	País,	pelo	câmbio	do	dia	da	decisão	judicial,	para	todos	os	efeitos	desta	
Lei.”	

Nessa	linha:	“207.	Vencimento	antecipado	e	equalização	dos	créditos.	Entre	os	principais	efeitos	da	
falência	 relacionados	 aos	 credores	 encontra-se	 o	 vencimento	 antecipado	 dos	 créditos	 contra	 o	
falido.	Anoto	que	essa	antecipação	não	tem,	e	não	poderia	ter,	o	sentido	de	obrigar	o	pagamento	
na	data	da	quebra.	Cada	credor	terá	seu	direito	atendido,	ou	não,	após	a	consolidação	do	quadro	
geral	de	credores,	observada	a	ordem	de	classificação	dos	créditos.	A	antecipação	do	vencimento	
decorrente	 da	 falência	 tem	 implicação	 meramente	 contábil,	 ou	 seja,	 do	 valor	 dos	 créditos	
antecipados	 serão	 abatidos	 os	 juros	 legais,	 se	 outra	 taxa	 não	 tiver	 sido	 convencionada	 entre	 as	
partes.	(...).”	(Fábio	Ulhoa	Coelho)	

Quanto	à	letra	“A”,	a	Lei	nº	5.474/68	(“Dispõe	sobre	as	Duplicatas,	e	dá	outras	providências.”)	não	
permite	que	a	duplicata	tenha	vencimento	a	certo	termo	da	data	e	a	certo	termo	da	vista:	“Art.	2º,	
§	1º.	A	duplicata	conterá:	(...)	III	-	a	data	certa	do	vencimento	ou	a	declaração	de	ser	a	duplicata	à	
vista;”.		

Comentando	 o	 dispositivo:	 “A	 duplicata	 deve	 indicar	 a	 data	 certa	 do	 vencimento	 (p.ex.,	 31	 de	
outubro	de	2013)	ou	a	declaração	de	ser	à	vista,	não	se	admitindo,	pois,	ao	contrário	da	letra	de	
câmbio,	 vencimento	 a	 tempo	 certo	 da	 vista	 (isto	 é,	 a	 tantos	 dias	 ou	 meses	 da	 data	 de	 sua	
apresentação	 ao	 aceite)	 ou	 a	 tempo	 certo	 da	 data	 (isto	 é,	 a	 tantos	 dias	 ou	 meses	 da	 data	 da	
emissão).”	(José	Mário	Bimbato)	
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Em	relação	à	letra	“B”,	a	duplicata	possui	aceite	obrigatório,	pois	o	comprador	somente	pode	deixar	
de	aceita-la	nas	hipóteses	legais	(arts.	8º	e	21	da	Lei	nº	5.474/68).		

Nessa	linha:	“No	Direito	Cambial,	o	aceite	da	letra	de	câmbio	é	uma	faculdade,	não	uma	obrigação	
do	sacado.	A	LDp	estabeleceu,	porém,	o	aceite	da	duplicata	como	uma	obrigação	do	sacado,	da	qual	
este	só	pode	se	eximir	nas	hipóteses	que	menciona	(art.	8º).”	(José	Mário	Bimbato)	

Quanto	à	letra	“C”,	nas	duplicatas,	a	existência	da	cláusula	à	ordem	é	obrigatória,	por	força	do	art.	
2º,	 §	 1º,	 da	 Lei	 nº	 5.474/68,	 sendo,	 por	 conseguinte,	 sempre	possível	 o	 endosso	da	 duplicata	 e	
proibida	a	inclusão	de	cláusula	não	à	ordem.		

Por	fim,	no	que	tange	à	letra	“D”,	o	art.	12	da	Lei	nº	5.474/68	dispensa	a	indicação	do	avalizado.	Na	
falta	da	indicação,	considera-se	avalizado	aquele	abaixo	de	cuja	assinatura	lançar	a	sua	(do	avalista).	

Questão	59		

Acerca	da	propriedade	industrial,	assinale	a	opção	correta.		

A)	 A	 licença	 compulsória	 com	 exclusividade	 é	 concedida	 por	 ato	 do	 Poder	 Executivo	 federal	 ao	
licenciado	para	que,	no	prazo	de	um	ano,	inicie	a	sua	exploração	e	atenda	aos	casos	de	emergência	
nacional	ou	interesse	público.		

B)	A	extinção	dos	direitos	sobre	uma	marca	coletiva	ou	de	certificação	depende	de	um	processo	
administrativo	 instaurado	 junto	ao	 Instituto	Nacional	da	Propriedade	 Industrial,	podendo	a	parte	
interessada	requerer	o	seu	registro	imediatamente	após	a	extinção.		

C)	A	degeneração	da	marca	simboliza	a	perda	de	sua	função	distintiva,	passando	ela	a	se	confundir	
com	o	próprio	produto	ofertado	no	mercado.		

D)	 A	 proteção	 às	 marcas	 notoriamente	 conhecidas,	 às	 quais	 não	 se	 aplica	 o	 princípio	 da	
especialidade,	 estende-se	 a	 outros	 ramos	 de	 atividade	 a	 que	 o	 empresário	 eventualmente	 se	
dedique.		

E)	É	patenteável	o	desenho	industrial	cujo	objeto	de	uso	prático	apresente	uma	nova	forma,	seja	
passível	de	industrialização	e	gere	uma	melhoria	funcional	em	um	objeto	já	existente.		

Comentários	

A	alternativa	correta	é	a	letra	“C”:	“A	degeneração	representa	a	perda	da	capacidade	distintiva	das	
marcas;	 ela	 passa	 a	 se	 confundir	 com	 o	 próprio	 produto.	 A	 população	 em	 geral	 substitui	 a	
identificação	 do	 produto	 por	 aquela	marca	mais	 famosa,	 de	 tal	 modo	 que	 não	 importa	mais	 o	
fabricante	titular	da	marca,	uma	vez	que	todos	os	produtos	passam	a	ter	a	mesma	designação.	A	
título	exemplificativo,	todas	as	lâminas	de	barbear	são	giletes,	não	importando	o	real	fabricante	do	
produto.	Sem	sombra	de	dúvidas	as	marcas	perdem	sua	grande	função	de	sinal	distintivo.”	(Marlon	
Tomazette)	

Quanto	 à	 letra	 “A”,	 o	 erro	está	na	expressão	 “com	exclusividade”.	O	art.	 72	da	 Lei	 nº	 9.279/96	
(“Regula	 direitos	 e	 obrigações	 relativos	 à	 propriedade	 industrial.”)	 dispõe	 que:	 “As	 licenças	
compulsórias	serão	sempre	concedidas	sem	exclusividade,	não	se	admitindo	o	sublicenciamento.”.	
No	mais,	a	alternativa	refere-se	à	situação	prevista	nos	arts.	68,	§1º,	inciso	I,	e	74	da	Lei	nº	9.279/96.	
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A	letra	“B”	está	incorreta,	pois	não	se	admite	o	registro	imediatamente	após	a	extinção:	“Art.	154	
da	Lei	nº	9.279/96.	A	marca	coletiva	e	a	de	certificação	que	já	tenham	sido	usadas	e	cujos	registros	
tenham	sido	extintos	não	poderão	ser	registradas	em	nome	de	terceiro,	antes	de	expirado	o	prazo	
de	5	(cinco)	anos,	contados	da	extinção	do	registro.”	

A	letra	“D”	está	incorreta,	pois	a	proteção	das	marcas	notoriamente	conhecidas	dá-se	apenas	em	
seu	ramo	de	atividade,	ou	seja,	elas	se	submetem	ao	princípio	da	especialidade:	“(...)	1.	As	marcas	
de	alto	renome,	registradas	previamente	no	 INPI	como	tal,	gozam,	nos	termos	do	art.	125	da	Lei	
9.279/96,	 de	 proteção	 em	 todos	 os	 ramos	 de	 atividade,	 enquanto	 as	 marcas	 notoriamente	
conhecidas	gozam	de	proteção	 internacional,	 independentemente	de	 formalização	de	 registro	no	
Brasil,	apenas	em	seu	ramo	de	atividade,	consoante	dispõem	os	arts.	126	da	referida	lei	e	6º	bis,	1,	
da	Convenção	da	União	de	Paris,	 ratificada	pelo	Decreto	75.572/75.	Neste	último,	é	plenamente	
aplicável	o	princípio	da	especialidade,	o	qual	autoriza	a	coexistência	de	marcas	idênticas,	desde	
que	os	respectivos	produtos	ou	serviços	pertençam	a	ramos	de	atividades	diversos.	(...).”	(STJ,	REsp	
1209919/SC,	 Rel.	 Ministro	 LÁZARO	 GUIMARÃES	 (DESEMBARGADOR	 CONVOCADO	 DO	 TRF	 5ª	
REGIÃO),	QUARTA	TURMA,	julgado	em	13/03/2018,	DJe	19/03/2018).	Vide	também	art.	126	da	Lei	
nº	9.279/96.	

Por	fim,	a	letra	“E”	está	incorreta,	pois	a	proteção	do	desenho	industrial	ocorre	por	meio	de	registro,	
e	 não	patente.	Ou	 seja,	 é	 registrável	 o	 desenho	 industrial.	 Ademais,	 ao	 contrário	 do	modelo	de	
utilidade,	 o	 registro	 do	desenho	 industrial	 dispensa	melhora	 funcional	 do	objeto:	 “É	 importante	
diferenciar	o	desenho	industrial	do	modelo	de	utilidade.	Este,	conforme	vimos,	tem	que	conferir	ao	
objeto	uma	melhora	funcional	no	seu	uso	ou	em	sua	fabricação.	O	desenho	industrial,	por	sua	vez,	
não	guarda	nenhuma	relação	com	a	funcionalidade	do	produto.”	(André	Luiz	Santa	Cruz	Ramos	e	
Thiago	Martins	Guterres)	

Questão	60		

A	respeito	da	recuperação	judicial,	da	recuperação	extrajudicial	e	da	falência	do	empresário	e	da	
sociedade	empresária,	assinale	a	opção	correta.		

A)	Caberá	à	parte	prejudicada	interpor	o	recurso	de	agravo,	na	forma	estabelecida	no	CPC,	caso	o	
juízo	falimentar	decida	pela	restituição	de	determinado	bem	ou	por	seu	o	retorno	à	massa	falida	em	
decorrência	de	procedimento	revocatório.		

B)	A	legislação	falimentar	determina,	em	rol	taxativo	de	modalidades,	a	realização	da	alienação	do	
ativo	por	meio	de	leilão,	proposta	fechada	ou	pregão.		

C)	Em	uma	assembleia-geral	de	credores,	as	sociedades	empresárias	coligadas	ou	controladoras	do	
falido	 têm	direito	a	 voto	proporcional	 ao	 valor	de	 seus	 créditos	e	 são	 consideradas	para	 fins	de	
verificação	do	quórum	de	instalação	e	de	deliberação.		

D)	O	magistrado	pode	indeferir	a	petição	inicial	de	recuperação	judicial	da	sociedade	empresária	nas	
hipóteses	elencadas	no	CPC,	caso	em	que	haverá	a	convolação	do	pedido	de	recuperação	judicial	
em	falência.		
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E)	O	plano	de	recuperação	extrajudicial	poderá	estabelecer	a	produção	de	efeitos	anteriores	à	sua	
homologação	 judicial	desde	que	se	refira	à	modificação	do	valor	ou	da	forma	de	pagamento	dos	
credores	subscritores.		

Comentários	

A	alternativa	correta	é	a	Letra	“E”,	conforme	art.	165,	caput	e	§	1º,	da	Lei	nº	11.101/05	(“Regula	a	
recuperação	judicial,	a	extrajudicial	e	a	falência	do	empresário	e	da	sociedade	empresária.”):	“Art.	
165.	O	plano	de	recuperação	extrajudicial	produz	efeitos	após	sua	homologação	judicial.	§	1º	É	lícito,	
contudo,	 que	 o	 plano	 estabeleça	 a	 produção	 de	 efeitos	 anteriores	 à	 homologação,	 desde	 que	
exclusivamente	 em	 relação	 à	 modificação	 do	 valor	 ou	 da	 forma	 de	 pagamento	 dos	 credores	
signatários.”	

A	Letra	“A”	está	incorreta,	pois	o	recurso	adequado	é	a	apelação,	nos	termos	do	art.	135	da	Lei	nº	
11.101/05:	“Art.	135.	A	sentença	que	julgar	procedente	a	ação	revocatória	determinará	o	retorno	
dos	bens	à	massa	falida	em	espécie,	com	todos	os	acessórios,	ou	o	valor	de	mercado,	acrescidos	das	
perdas	e	danos.	Parágrafo	único.	Da	sentença	cabe	apelação.”	

A	 Letra	 “B”	 está	 incorreta,	 pois	 o	 rol	 do	 art.	 142	 da	 Lei	 nº	 11.101/05	 não	 é	 taxativo,	mas	 sim	
exemplificativo,	 já	 que	 o	 art.	 144	 do	mesmo	 diploma	 permite	 a	 utilização	 de	 outras	 formas	 de	
alienação	judicial.	

A	Letra	“C”	está	incorreta,	pois	as	sociedades	empresárias	coligadas	ou	controladoras	do	falido	não	
têm	direito	a	voto	e	não	são	consideradas	para	fins	de	verificação	do	quórum	de	instalação	e	de	
deliberação:	“Art.	43,	caput,	da	Lei	nº	11.101/05.	Os	sócios	do	devedor,	bem	como	as	sociedades	
coligadas,	controladoras,	controladas	ou	as	que	tenham	sócio	ou	acionista	com	participação	superior	
a	10%	(dez	por	cento)	do	capital	social	do	devedor	ou	em	que	o	devedor	ou	algum	de	seus	sócios	
detenham	 participação	 superior	 a	 10%	 (dez	 por	 cento)	 do	 capital	 social,	 poderão	 participar	 da	
assembléia-geral	de	credores,	sem	ter	direito	a	voto	e	não	serão	considerados	para	fins	de	verificação	
do	quorum	de	instalação	e	de	deliberação.”	

Por	 fim,	 a	 Letra	 “D”	 está	 incorreta.	 O	 magistrado,	 de	 fato,	 pode	 indeferir	 a	 petição	 inicial	 nas	
hipóteses	previstas	no	Código	de	Processo	Civil,	pois	“A	petição	 inicial	do	pedido	de	recuperação	
judicial	deverá	 conter	 todos	os	 requisitos	 legais	 estabelecidos	no	art.	 319	do	Código	de	Processo	
Civil.”	 (Marcelo	 Barbosa	 Sacramone).	 No	 entanto,	 o	 indeferimento	 não	 implica	 convolação	 da	
recuperação	judicial	em	falência,	já	que	as	hipóteses	de	convolação	estão	exaustivamente	previstas	
no	 art.	 73	 da	 Lei	 nº	 11.101/05:	 “O	 art.	 73	 traçou	 exaustivamente	 as	 causas	 que	 acarretam	 a	
decretação	da	falência	do	devedor	em	recuperação	judicial,	intercalando	situações	distintas	quanto	
ao	momento	de	sua	ocorrência	e	o	quorum	de	deliberação	da	assembleia	geral.”	(Ricardo	Negrão)	

Questão	61		

Assinale	 a	 opção	 correta	 com	 base	 nas	 normas	 sobre	 liquidação	 extrajudicial	 das	 instituições	
financeiras.		
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A)	Um	dos	principais	efeitos	da	decretação	da	liquidação	extrajudicial	de	um	banco	é	a	suspensão	
da	prescrição	 relativa	a	obrigações	de	 responsabilidade	da	 instituição,	de	modo	que,	 ao	 final	da	
liquidação,	os	prazos	prescricionais	se	reiniciam	a	partir	da	data	em	que	a	suspensão	acaba.		

B)	 Com	 a	 decretação	 da	 liquidação	 extrajudicial	 de	 determinada	 instituição	 financeira,	 haverá	
incidência	de	correção	monetária	sobre	a	totalidade	de	suas	obrigações,	desde	o	vencimento	até	o	
seu	efetivo	pagamento,	sem	qualquer	interrupção	ou	suspensão.		

C)	Instituição	financeira	que	decidir	interpor	recurso	de	decisões	do	liquidante	deverá	fazê-lo	junto	
ao	Banco	Central	do	Brasil;	o	efeito	do	recurso,	nesse	caso,	será	suspensivo.		

D)	Diferentemente	das	normas	do	procedimento	falimentar	das	sociedades	empresárias,	as	normas	
que	regem	a	liquidação	extrajudicial	da	instituição	financeira	não	dispõem	sobre	a	fixação	de	um	
termo	legal	quando	da	decretação	da	liquidação.		

E)	Conforme	entendimento	do	STJ,	os	juízos	falimentares	não	podem	mitigar	a	regra	de	suspensão	
das	 ações	 e	 execuções	 iniciadas	 sobre	 direitos	 e	 interesses	 relativos	 ao	 acervo	 da	 entidade	
liquidanda,	devido	ao	caráter	público	das	normas	que	regem	as	instituições	financeiras.		

Comentários	

A	alternativa	correta	é	a	Letra	“B”.	Nada	obstante	a	previsão	do	art.	18,	alínea	“f”,	da	Lei	nº	6.024/74	
(“Dispõe	 sobre	 a	 intervenção	 e	 a	 liquidação	 extrajudicial	 de	 instituições	 financeiras,	 e	 dá	 outras	
providências.”),	 o	 SUPERIOR	TRIBUNAL	DE	 JUSTIÇA	 firmou	o	 seguinte	posicionamento:	 “(...)	O	 v.	
acórdão	estadual	encontra-se	em	harmonia	com	o	entendimento	desta	eg.	Corte,	de	que	é	relativa	
a	presunção	de	não	fluência	dos	juros	de	mora	e	da	correção	monetária,	previstas	no	art.	18,	d	e	f	da	
Lei	6.024/1974,	em	face	de	decretação	de	liquidação	extrajudicial,	só	ocorrendo	a	referida	abstenção	
na	 hipótese	 de	 o	 ativo	 não	 ser	 suficiente	 para	 o	 pagamento	 de	 todos	 os	 credores	 habilitados	
(passivo),	o	que	não	se	aplica	à	espécie.	Incidência	da	Súmula	83/STJ.	Precedentes.	(...).”	(STJ,	AgInt	
no	REsp	1655361/RS,	Rel.	Ministro	LÁZARO	GUIMARÃES	(DESEMBARGADOR	CONVOCADO	DO	TRF	
5ª	REGIÃO),	QUARTA	TURMA,	julgado	em	20/09/2018,	DJe	26/09/2018)	

A	Letra	“A”	está	incorreta,	porquanto	um	dos	principais	efeitos	é	a	interrupção	da	prescrição,	e	não	
suspensão	(art.	18,	alínea	“e”,	da	Lei	nº	6.024/74).	

A	Letra	“C”	está	incorreta,	pois	o	recurso	não	tem	efeito	suspensivo	nesse	caso	(art.	30	da	Lei	nº	
6.024/74).	

A	Letra	“D”	está	 incorreta,	porque	as	normas	que	regem	a	 liquidação	extrajudicial	da	 instituição	
financeira	dispõem,	sim,	sobre	a	fixação	de	um	termo	legal	quando	da	decretação	da	 liquidação,	
vide	art.	15,	§	2º,	da	Lei	nº	6.024/74.	

Por	 fim,	 a	 Letra	 “E”	 está	 incorreta,	 pois,	 segundo	 o	 SUPERIOR	 TRIBUNAL	 DE	 JUSTIÇA,	 os	 Juízos	
Falimentares	 podem,	 sim,	 mitigar	 a	 regra	 de	 suspensão	 das	 ações	 e	 execuções	 iniciadas	 sobre	
direitos	 e	 interesses	 relativos	 ao	 acervo	 da	 entidade	 liquidanda,	 quando	 se	 verificar	 que	 a	
continuidade	do	processo	não	 redundará	 em	qualquer	 redução	do	 acervo	patrimonial	 da	massa	
objeto	 de	 liquidação	 (STJ,	 (AgInt	 no	 AREsp	 1235106/PR,	 Rel.	 Ministro	 LUIS	 FELIPE	 SALOMÃO,	
QUARTA	TURMA,	julgado	em	07/06/2018,	DJe	14/06/2018).	
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Questão	62		

De	acordo	com	a	lei	de	regência	das	sociedades	anônimas,	assinale	a	opção	correta.		

A)	 É	 solidária	 a	 responsabilidade	 dos	 administradores	 de	 companhias	 de	 capital	 aberto	 pelos	
prejuízos	que	causarem	em	virtude	do	não	cumprimento	dos	deveres	impostos	pela	legislação	para	
assegurar	o	funcionamento	normal	da	sociedade	empresária.		

B)	 Companhia	 de	 capital	 aberto	 cujo	 capital	 social	 seja	 estabelecido	 por	 seu	 estatuto	 em	 R$	
100.000.000,00	divididos	em	100.000.000	de	ações	sem	valor	nominal	não	poderá	estabelecer	valor	
nominal	para	as	ações	de	determinada	classe	preferencial,	porque	suas	ações	não	possuem	valor	
nominal.		

C)	Se	resolver	onerar	por	penhor	ou	caução	as	suas	ações,	o	acionista	deverá	encaminhar	proposta	
para	 deliberação	 do	 conselho	 administrativo.	 Caso	 o	 conselho	 aprove	 a	 proposta,	 o	 ato	 será	
averbado	no	livro	de	registro	de	ações.		

D)	Na	constituição	do	conselho	fiscal	da	companhia,	os	titulares	de	ações	preferenciais	sem	direito	
a	voto	terão	direito	de	eleger	um	membro	e	seu	respectivo	suplente	em	votação	em	separado.		

E)	Em	caso	de	emissão	de	valores	imobiliários	cujo	objetivo	seja	captar	recursos	para	a	realização	de	
empreendimentos	 de	 grande	 porte,	 a	 companhia	 deverá	 valer-se	 das	 notas	 promissórias	 com	
vencimentos	em	dez	anos,	conhecidas	como	commercial	papers.	

Comentários	

A	alternativa	correta	é	a	Letra	“D”,	nos	termos	do	art.	161,	§	4º,	alínea	“a”,	da	Lei	nº	6.404/76.	

A	Letra	“A”	está	incorreta,	pois,	tratando-se	de	companhia	aberta,	a	responsabilidade	solidária	fica	
restrita,	 em	 regra,	 aos	 administradores	 que,	 por	 disposição	 do	 estatuto,	 tenham	 atribuição	
específica	de	dar	cumprimento	àqueles	deveres	(art.	158,	§§	2º,	3º	e	4º,	da	Lei	nº	6.404/76).	

	

A	Letra	“B”	está	incorreta,	porque,	mesmo	nas	companhias	com	ações	sem	valor	nominal,	o	estatuto	
poderá	criar	uma	ou	mais	classes	de	ações	preferenciais	com	valor	nominal.	(art.	11,	§	1º,	da	Lei	nº	
6.404/76).	

A	Letra	“C”	está	incorreta,	já	que	o	ato	será	averbado	no	livro	de	registro	de	ações	nominativas	(art.	
39,	caput,	da	Lei	nº	6.404/76).	Ademais,	não	é	exigida	deliberação	do	Conselho	da	Administração:	
“O	penhor	de	ações	deve	seguir	a	regra	para	a	alienação	ou	cessão	das	ações,	uma	vez	que	somente	
os	bens	que	se	podem	alienar	poderão	ser	empenhados	 (Código	Civil,	arts.	1.420	e	1.451).	Assim	
sendo,	não	está	o	acionista	a	depender	da	concordância	da	companhia	emitente	das	ações,	nem	dos	
demais	acionistas,	para	a	sua	implementação.	Na	hipótese	de	companhia	aberta,	é	indispensável,	
para	que	a	ação	seja	objeto	de	penhor,	a	integralização,	no	mínimo,	de	trinta	por	cento	do	seu	preço	
de	 emissão,	 sem	 o	 que	 não	 estará	 apta	 a	 ser	 negociada	 (art.	 29).”	 (Sérgio	 Campinho).	 Nem	há	
previsão	dessa	competência	para	o	Conselho	de	Administração	(art.	142	da	Lei	nº	6.404/76).	

A	Letra	“E”	está	incorreta,	pois	o	vencimento	da	commercial	paper	é,	em	regra,	de	no	máximo	360	
(trezentos	 e	 sessenta)	 dias:	 “Os	 commercial	 papers	 são,	 a	 rigor,	 notas	 promissórias,	 mas	 que	
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apresentam	certas	particularidades,	motivadas	pela	função	de	sua	negociabilidade	no	mercado.	São	
emitidos,	 assim,	 como	 valores	 mobiliários,	 podendo	 ser	 objeto	 de	 oferta	 pública.	 Por	 meio	 da	
emissão,	 a	 sociedade	anônima	emitente	obtém	empréstimo	 junto	ao	público	 tomador	do	 título.	
Conferem,	 pois,	 aos	 seus	 beneficiários,	 um	 direito	 de	 crédito	 contra	 a	 sacadora.	 (...)	 Dentre	 as	
características	específicas	do	título,	podem	ser	destacadas:	(...)	d)	prazo	de	vencimento,	contado	a	
partir	da	data	de	emissão	(título	a	tempo	certo	da	data),	de	no	máximo	trezentos	e	sessenta	dias,	
não	estando	 sujeito	 a	 esse	prazo	máximo	quando	 cumulativamente	 tenha	 sido	objeto	de	oferta	
pública	de	distribuição	com	esforços	restritos	e	conte	com	a	presença	de	agente	contratado	para	
representar	e	 zelar	pela	proteção	dos	 interesses	e	direitos	da	 comunhão	dos	 titulares	das	notas	
promissórias,	submetido	às	regras	da	Instrução	CVM	n.	583/2016,	que	dispõe	sobre	o	exercício	da	
função	de	agente	fiduciário;	(...).”	(Sérgio	Campinho)	

Questão	63	

Conforme	 recente	 emenda	 constitucional,	 o	 limite	 das	 emendas	 individuais	 ao	 projeto	 de	 lei	
orçamentária	é	calculado	com	base	na:	

A)	 receita	 corrente	 líquida	definida	pelo	Congresso	Nacional	para	o	exercício	 a	que	 se	destine	a	
proposta.	

B)	receita	corrente	líquida	prevista	para	o	ano	em	que	esteja	sendo	encaminhada	a	proposta.	

C)	receita	corrente	líquida	realizada	no	exercício	anterior.	

D)	média	das	receitas	correntes	líquidas	realizadas	nos	dois	exercícios	anteriores	à	proposta.	

E)	receita	corrente	líquida	prevista	no	projeto	encaminhado	pelo	Poder	Executivo.	

Comentários	

O	limite	das	emendas	 individuais	será	calculado	com	base	na	receita	corrente	líquida	prevista	no	
orçamento	encaminhado	pelo	poder	executivo,	nos	termos	do	art.	166,	§9	da	CF.	
Gabarito:	E	

Questão	64	

No	que	se	refere	aos	princípios	orçamentários	estabelecidos	na	CF,	assinale	a	opção	correta.	

A)	 Na	 elaboração	 de	 lei	 orçamentária,	 é	 proibida	 a	 concessão	 de	 créditos	 sem	 limite	 de	 valor	
estabelecido.	

B)	Na	definição	de	fontes	de	financiamento	das	despesas	públicas,	é	proibida	a	vinculação	a	órgão,	
fundo	ou	despesa	de	receita	derivada	de	taxa,	empréstimo	compulsório	e	contribuição	de	melhoria.	

C)	 Para	 a	 realização	 de	 despesas	 distintas	 do	 pagamento	 de	 benefícios	 do	 RGPS,	 é	 proibida	 a	
utilização	de	recursos	arrecadados	a	título	de	contribuição	social	sobre	o	lucro	líquido	das	empresas.	

D)	A	autorização	para	a	abertura	de	créditos	especiais	pelo	Poder	Executivo	pode	estar	contida	na	
própria	lei	orçamentária.	
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E)	É	admissível	a	abertura	de	crédito	suplementar	sem	a	indicação	dos	recursos	correspondentes,	
desde	que	o	crédito	seja	destinado	a	custear	despesas	decorrentes	de	calamidades	públicas.	

Comentários	

O	item	A	está	correto,	pois	o	art	167,	VII	da	CF	veda	a	concessão	ou	utilização	de	créditos	ilimitados.	

O	item	B	está	incorreto,	pois	o	art.	167,	IV	da	CF	proíbe	a	vinculação	de	receita	de	impostos	a	órgão,	
fundo	 ou	 despesa,	 ressalvadas	 a	 repartição	 do	 produto	 da	 arrecadação	 dos	 impostos	 a	 que	 se	
referem	os	arts.	158	e	159,	a	destinação	de	recursos	para	as	ações	e	serviços	públicos	de	saúde,	para	
manutenção	 e	 desenvolvimento	 do	 ensino	 e	 para	 realização	 de	 atividades	 da	 administração	
tributária(...)	

O	 item	C	 está	 incorreto,	 pois	 vai	 de	 encontro	 ao	 art.	 167,	 XI	 da	 CF,	 que	 proíbe	 a	 utilização	dos	
recursos	provenientes	das	contribuições	sociais	de	que	trata	o	art.	195,	I,	a,	e	II,	para	a	realização	de	
despesas	distintas	do	pagamento	de	benefícios	do	regime	geral	de	previdência	social	de	que	trata	o	
art.	201.	

O	item	D	está	incorreto,	já	que	o	art.	165,	§	8º		da	CF	(princípio	da	exclusividade)	dispõe	que	a	lei	
orçamentária	anual	não	conterá	dispositivo	estranho	à	previsão	da	receita	e	à	fixação	da	despesa,	
excetuando-se		a	autorização	para	abertura	de	créditos	suplementares	e	contratação	de	operações	
de	crédito,	ainda	que	por	antecipação	de	receita,	nos	termos	da	lei.	

Portanto,	aqui	se	fala	em	créditos	suplementares	previstos	na	LOA	e	não	em	créditos	especiais.	

O	item	E	está	incorreto,		pois	vai	de	encontro	ao	art.	167,	V	da	CF.	Confiram:	

Art	167	São	vedados:	

(...)	

V	-	a	abertura	de	crédito	suplementar	ou	especial	sem	prévia	autorização	legislativa	e	sem	indicação	
dos	recursos	correspondentes;	

Gabarito:	A.	

Questão	65	

Aos	sessenta	e	cinco	anos	de	 idade,	Antônio	 foi	atropelado	culposamente	por	um	automóvel	da	
administração	pública	federal	o	que	lhe	ocasionou	invalidez	para	o	exercício	do	trabalho.A	vítima	
ingressou	com	uma	ação	fundada	em	responsabilidade	civil	do	Estado,	na	qual	logrou	êxito,	uma	vez	
que	a	sentença	que	condenou	a	União	a	lhe	pagar	indenização	transitou	em	julgado.	O	precatório	
gerado	foi	inscrito	no	orçamento	aprovado	para	o	exercício	fiscal	do	ano	de	2015.	Considerando	essa	
situação	hipotética,	assinale	a	opção	correta	em	conformidade	com	a	disciplina	constitucional	dos	
precatórios.	

A)	 Antônio,	 independentemente	 da	 concordância	 do	 ente	 ou	 órgão	 devedor,	 poderá	 ceder	 seu	
precatório	a	terceiros.	

B)	O	crédito	somente	será	válido	se	houver	dotação	na	 lei	orçamentária	anual	com	a	designação	
expressa	de	que	o	precatório	é	de	titularidade	de	Antônio.	
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C)	O	crédito	de	Antônio	não	possui	natureza	alimentar,	uma	vez	que	foi	fundamentado	em	ato	ilícito	
civil	da	administração	pública	federal	que	ensejou	indenização	por	invalidez.	

D)	Dado	que	Antônio	tem	mais	de	sessenta	anos,	o	crédito	terá	prioridade	sobre	todos	os	demais	
créditos,	e	deverá	ser	pago	integralmente	independentemente	do	seu	valor.	

E)	Caso	o	crédito	de	Antônio	seja	considerado	por	lei	como	de	pequeno	valor,	seu	precatório	será	
pago	com	preferência	sobre	todos	os	demais.	

Comentários	

O	item	A	está	correto,	pois	o	art.	100,	§	13	da	CF	permite	que	o	credor	ceda	total	ou	parcialmente,	
seus	 créditos	 em	 precatórios	 a	 terceiros,	 independentemente	 da	 concordância	 do	 devedor.	
Lembrem-se,	 ainda,	 que	 a	 cessão	 somente	 produzirá	 efeitos	 após	 a	 comunicação,	 por	meio	 de	
petição	protocolizada,	ao	tribunal	de	origem	e	à	entidade	devedora	(art.	100,	§	14,	CF)	

O	 item	B	está	incorreto,	pois	contraria	o	art.	100	da	CF,	segundo	o	qual	“os	pagamentos	devidos	
pelas	Fazendas	Públicas	Federal,	Estaduais,	Distrital	e	Municipais,	em	virtude	de	sentença	judiciária,	
far-se-ão	 exclusivamente	 na	 ordem	 cronológica	 de	 apresentação	 dos	 precatórios	 e	 à	 conta	 dos	
créditos	respectivos,	proibida	a	designação	de	casos	ou	de	pessoas	nas	dotações	orçamentárias	e	
nos	créditos	adicionais	abertos	para	este	fim.”	

O	 item	 C	 está	 incorreto	 pois	 o	 §	 1º	 do	 art	 100	 dispõe	 que	 os	 débitos	 de	 natureza	 alimentícia	
compreendem	 aqueles	 decorrentes	 de	 salários,	 vencimentos,	 proventos,	 pensões	 e	 suas	
complementações,	benefícios	previdenciários	e	indenizações	por	morte	ou	por	invalidez,	fundadas	
em	responsabilidade	civil,	em	virtude	de	sentença	judicial	transitada	em	julgado,	e	serão	pagos	com	
preferência	sobre	todos	os	demais	débitos,	exceto	sobre	aqueles	referidos	no	§	2º	deste	artigo.	

O	 item	D	 está	 incorreto.	Na	 verdade	o	 art.	 100,	 §	 2º	da	CF	dispõe	que	 	 os	 débitos	 de	natureza	
alimentícia	cujos	titulares	tenham	60	anos	ou	mais	na	data	de	expedição	do	precatório,	serão	pagos	
com	preferência	sobre	todos	os	demais	débitos,	mas	somente	até	o	valor	equivalente	ao	triplo	do	
fixado	em	 lei	para	os	 fins	do	disposto	no	§	3º	deste	artigo,	admitido	o	 fracionamento	para	essa	
finalidade,	 sendo	 que	 o	 restante	 será	 pago	 na	 ordem	 cronológica	 de	 apresentação	 do	
precatório.Assim,	não	há	que	se	falar	em	pagamento	integral,	como	afirmou	o	item.	

O	 item	 E	 está	 incorreto,	 já	 que	 o	 disposto	 no	 art.	 100,	 caput,	 relativamente	 à	 expedição	 de	
precatórios	não	se	aplica	aos	pagamentos	de	obrigações	definidas	em	leis	como	de	pequeno	valor	
que	as	Fazendas	referidas	devam	fazer	em	virtude	de	sentença	judicial	transitada	em	julgado	(art.	
100,	§	3º,	CF)	

Gabarito:	A.	

Questão	66	

Tendo	em	vista	que	as	receitas	públicas	podem	ser	classificadas	em	originárias	e	derivadas,	assinale	
a	opção	correta.	

A)	A	receita	patrimonial	é	originária,	uma	vez	que	decorre	da	exploração	do	patrimônio	público.	

B)	A	receita	corrente	é	originária,	haja	vista	a	sua	tendência	de	sempre	se	repetir.	
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C)	A	receita	de	tributos	cujo	lançamento	se	opera	de	ofício	é	considerada	originária,	porque	nasce	a	
partir	de	ato	da	administração	pública.	

D)	A	receita	de	capital	é,	por	natureza,	derivada,	pois	decorre	da	aplicação	do	dinheiro	público.	

E)	A	receita	de	lucro	de	estatais	é	derivada,	pois	provém	de	ente	privado	para	o	poder	público.	

Comentários	

O	 item	A	está	correto.	As	 receitas	originárias	decorrem	da	exploração	do	patrimônio	do	próprio	
Estado,	que	participa	da	atividade	econômica	

prestando	serviços.	

Essa	receita	pode	decorrer	de	pagamento	de	tarifas	ou	preços	(contraprestação	paga	pelos	serviços	
prestados	 pelo	 estado	 ou	 decorrentes	 da	 exploração	 de	 seu	 patrimônio)	 e	 ainda	 de	 fianças	
doações,indenizações,	legados,	alienações,	aforamento	etc.	

Portanto,	 a	 receita	 patrimonial	 (que	 decorre	 da	 exploração	 do	 patrimônio	 do	 estado)	 	 é	 receita	
originária.	

O	item	B	está	incorreto.	A	receitas	correntes	são	as	que	aumentam	a	disponibilidade	financeira	do	
estado,	servindo	para	financiar	programas	voltados	às	políticas	públicas.	

Nos	termos	do	art.	11,	1	da	lei	4.320/64,	são	receitas	provenientes	de	tributos,	de	contribuições,	
patrimonial,	 agropecuária,	 industrial,	 de	 serviços	 e	 outras	 e,	 ainda,	 as	 provenientes	 de	 recursos	
financeiros	recebidos	de	outras	pessoas	de	direito	público	ou	privado,	quando	destinadas	a	atender	
despesas	classificáveis	em	Despesas	Correntes	(transferências	correntes)	e	outras	receitas	correntes	
que	não	estejam	abarcadas	pelos	itens	anteriores.	

Reparem,	por	exemplo,	que	os	tributos	e	contribuições	(receitas	derivadas)	estão	dentro	das	receitas	
correntes,	portanto,	incorreto	dizerque	a	receita	corrente	é	receita	originária.	

O	item	C	está	incorreto.	A	receita	dos	tributos	é	derivada,	pois	obtida	por	meio	do	poder	de	império	
estatal,	sendo	arrecadada	coercitivamente	dos	particulares.	

Além	disso,	a	classificação	entre	originária	e	derivada	se	dá	pela	coercitividade	e	não	pela	origem,	
como	afirma	o	item.	

O	item	D	está	incorreto,	pelo	mesmo	motivo	explicado	no	item	C.		

O	item	E	está	incorreto.	A	classificação	entre	originária	e	derivada	se	dá	pela	coercitividade	e	não	
pela	origem,	como	já	dissemos.	

Gabarito:	A.	

Questão	67	

67)	Lei	federal	referente	ao	imposto	de	renda	publicada	em	25/11/2014	introduziu	majoração	da	
alíquota	do	imposto,	entretanto	não	dispôs	sobre	o	início	de	sua	vigência.	Nessa	situação	hipotética,	
a	nova	norma	teria	eficácia	a	partir	de	

A)	23/2/2015,	aplicando-se	os	princípios	da	anterioridade	anual	e	da	anterioridade	nonagesimal.	
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B)	9/1/2015,	aplicando-se	o	princípio	da	anterioridade	anual	e	desconsiderando-se	o	princípio	da	
anterioridade	nonagesimal.	

C)	1.º/1/2016,	aplicando-se	o	princípio	da	anterioridade	anual	a	partir	do	início	da	vigência	da	norma.	

D)	1.º/1/2015,	aplicando-se	o	princípio	da	anterioridade	anual	e	sem	se	considerar	o	princípio	da	
anterioridade	nonagesimal.	

E)	23/2/2015,	aplicando-se	o	princípio	da	anterioridade	nonagesimal	e	desconsiderado	o	princípio	
da	anterioridade	anual.	

Comentários	

Trata-se	de	questão	relativamente	simples.	O	imposto	sobre	a	renda	deve	observar	o	princípio	da	
anterioridade	anual,	mas	figura	como	exceção	ao	princípio	da	anterioridade	nonagesimal:	

Art.	 150.	 Sem	prejuízo	 de	 outras	 garantias	 asseguradas	 ao	 contribuinte,	 é	 vedado	 à	União,	 aos	 Estados,	 ao	
Distrito	Federal	e	aos	Municípios:	[...]	

III	-	cobrar	tributos:[...]	

b)	no	mesmo	exercício	financeiro	em	que	haja	sido	publicada	a	lei	que	os	instituiu	ou	aumentou;				(Vide	Emenda	
Constitucional	nº	3,	de	1993)	

c)	antes	de	decorridos	noventa	dias	da	data	em	que	haja	 sido	publicada	a	 lei	que	os	 instituiu	ou	aumentou,	
observado	o	disposto	na	alínea	b;				(Incluído	pela	Emenda	Constitucional	nº	42,	de	19.12.2003)	[...]	

§	1º	-	A	vedação	do	inciso	III,	"b",	não	se	aplica	aos	impostos	previstos	nos	arts.	153,	I,	II,	IV	e	V,	e	154,	II.	

§	1º	A	vedação	do	inciso	III,	b,	não	se	aplica	aos	tributos	previstos	nos	arts.	148,	I,	153,	I,	II,	IV	e	V;	e	154,	II;	e	a	
vedação	do	inciso	III,	c,	não	se	aplica	aos	tributos	previstos	nos	arts.	148,	I,	153,	I,	II,	III	e	V;	e	154,	II,	nem	à	fixação	
da	base	de	cálculo	dos	impostos	previstos	nos	arts.	155,	III,	e	156,	I.				(Redação	dada	pela	Emenda	Constitucional	
nº	42,	de	19.12.2003)	

Portanto,	a	alternativa	correta	é	a	letra	D.		

Questão	68	

A	 União	 celebrou	 negócio	 jurídico	 com	 uma	 sociedade	 empresarial.	 Tal	 operação	 configurou-se	
como	um	fato	gerador,	uma	vez	que	era	uma	situação	descrita,	na	norma	tributária,	como	hipótese	
de	 incidência	 de	 um	 tributo.	 No	 entanto,	 identificou-se,	 posteriormente,	 a	 irregularidade	 da	
constituição	da	sociedade	empresarial,	de	modo	que	o	negócio	jurídico	celebrado	com	a	União	foi	
declarado	nulo,	não	tendo	sido,	portanto,	adimplida	a	obrigação	tributária,	cujo	termo	ainda	não	
havia	transcorrido.	Nessa	situação	hipotética,		

A)	o	negócio	jurídico	configurou	fato	gerador	do	tributo,	dado	o	princípio	da	interpretação	objetiva	
do	fato	gerador.		

B)	a	celebração	do	negócio	 jurídico	não	configurou	fato	gerador	do	tributo,	por	ser	esse	negócio	
inepto	à	produção	de	efeitos	tributários.		

C)	o	negócio	jurídico	constituiu	fato	gerador	do	tributo.	No	entanto,	admite-se	aos	contratantes	o	
pedido	de	repetição	do	indébito	após	a	declaração	de	nulidade.		
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D)	a	obrigação	tributária	foi	extinta	porque	a	declaração	de	nulidade	do	negócio	jurídico	ocorreu	
antes	do	fim	do	prazo	para	o	pagamento.		

E)	a	sociedade	empresária	não	tem	capacidade	tributária	passiva,	haja	vista	ter	sido	constituída	de	
forma	irregular.	

Comentários	

Dispõe	o	artigo	118	do	Código	Tributário	Nacional:	
Art.	118.	A	definição	legal	do	fato	gerador	é	interpretada	abstraindo-se:	

I	 -	da	validade	 jurídica	dos	atos	efetivamente	praticados	pelos	contribuintes,	 responsáveis,	ou	 terceiros,	bem	
como	da	natureza	do	seu	objeto	ou	dos	seus	efeitos;	

II	-	dos	efeitos	dos	fatos	efetivamente	ocorridos.	

	

Trata-se	de	dispositivo	que	tem	sido	interpretado	de	três	formas	pela	doutrina.	

A	primeira	corrente	doutrinária	censura	a	regra,	por	enxergar	contradição	entre	as	suas	disposições	
e	o	artigo	116	do	Código	Tributário	Nacional.	

Assim,	segundo	Paulo	de	Barros	Carvalho13	
Na	construção	do	art.	116,	ficara	estabelecido	que,	para	a	situação	de	fato	(inc.	I),	o	critério	de	reconhecimento	
era	 o	 instante	 em	 que	 se	 verificassem	 as	 circunstâncias	 materiais	 necessárias	 à	 produção	 dos	 seus	 efeitos	
específicos.	Em	flagrante	contradição,	declara	o	art.	118,	no	inc.	II,	que	a	definição	legal	do	fato	gerador	deve	
ser	 interpretada,	 abstraindo-se	 dos	 efeitos	 dos	 “fatos”	 efetivamente	 ocorridos.	 Como	 conciliá-los?	 Seria	
admissível,	 pela	 abstração	 dos	 efeitos	 que	 o	 fato	 concreto	 propagou,	 identificar	 o	 preciso	 tempo	 de	 seu	
acontecimento?	 As	 circunstâncias	 materiais	 necessárias	 à	 configuração	 fáctica	 estão	 irremediavelmente	
atreladas	aos	efeitos	típicos.	Não	podemos	abstrair	umas	sem	também	abstrair	outros.[...]	

Muito	mais	 difícil,	 porém,	 é	 compatibilizar	 o	 art.	 118,	 I,	 com	o	art.	 116,	 II.	Nesse	ponto	a	 tarefa	parece	até	
impossível.	Para	o	reconhecimento	da	situação	jurídica	temos	de	analisar	sua	constituição,	nos	termos	do	direito	
aplicável	(art.	116,	II),	e,	ao	mesmo	tempo,	para	compreender	a	definição	legal	do	fato,	sempre	que	se	tratar	de	
ato	ou	negócio	jurídico,	somos	obrigados	a	fazer	abstração	da	validade	dos	atos	praticados.	As	ordens	prescritas	
não	se	coadunam.	Uma	exclui	a	outra,	em	dimensões	de	contraditoriedade	absoluta.	

Esse	também	é	o	pensamento	de	Sacha	Calmon	Navarro	Coelho14:		
“Este	artigo	é,	para	os	fins	a	que	se	propõe,	algo	imprestável.	Com	ele,	ao	tempo	em	que	se	fez	o	CTN,	pretendeu-
se	dar	escoras	à	chamada	interpretação	econômica	do	fato	gerador.	A	evolução	doutrinária	e	jurisprudencial,	
contudo,	 estiolou	 quase	 que	 por	 completo	 o	 seu	 conteúdo.	 Ficou	 solto	 dentro	 do	 sistema	 do	 Código.	 Deve	
desaparecer	na	primeira	revisão	sistemática	do	CTN,	já	que	em	estado	de	dessuetude.	De	resto,	como	poderão	
não	ter	validade	jurídica	os	atos	praticados	pelos	contribuintes	para	a	definição	legal	do	fato	gerador	se	os	arts.	
116	e	117	precedentes	dão-nos	a	exata	dimensão	da	importância	desses	atos	e	dos	seus	efeitos	para	a	efetivação	
dos	fatos	jurígenos	tributários?	”	

																																																			
13	CARVALHO,	Paulo	de	Barros.	Curso	de	Direito	Tributário.	São	Paulo:	Saraiva,	2012.	
14	COÊLHO,	Sacha	Calmon	Navarro.	Curso	de	Direito	Tributário	Brasileiro.	12.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Forense,	2012.		
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A	segunda	corrente	interpretativa	defende	que	é	possível	a	compatibilização	dos	dispositivos,	desde	
que	se	entenda	que	o	inciso	I	do	artigo	118	se	aplica	tão	somente	à	hipótese	do	inciso	I	do	artigo	
116,	e	que	o	inciso	II	do	artigo	118	se	aplica	apenas	à	situação	descrita	pelo	inciso	II	do	artigo	116.	

Nessa	perspectiva,	quando	a	hipótese	de	incidência	da	norma	tributária	se	refere	a	uma	situação	de	
fato	(artigo	116,	inciso	I)	seria	aplicável	o	inciso	I	do	artigo	118,	para	tornar	irrelevante	a	“validade	
jurídica	dos	atos	efetivamente	praticados	pelos	contribuintes,	responsáveis,	ou	terceiros,	bem	como	
a	 natureza	 do	 seu	 objeto	 ou	 dos	 seus	 efeitos”.	 Isso	 porque,	 nesses	 casos,	 a	 norma	 tributária	
desprezaria	 o	 negocio	 jurídico	 subjacente,	 para	 tornar	 significativo	 apenas	 a	 concretização	 da	
circunstancia	 fática	 por	 ela	 prevista.	 É	 o	 que	 ocorreria	 com	 o	 ICMS,	 cujo	 fato	 gerador	 não	 é	 a	
realização	de	um	contrato	de	compra	e	venda	(situação	jurídica),	mas	a	circulação	de	mercadoria	
(situação	fática).	Assim,	para	efeitos	tributários,	seria	irrelevante	que	o	negócio	jurídico	(contrato	de	
compra	e	venda)	firmado	entre	o	comerciante	e	o	consumidor	tenha	sido	anulado	pelo	Judiciário.		A	
obrigação	tributária	permaneceria	exigível.	

De	outro	modo,	quando	a	hipótese	de	incidência	da	norma	tributária	fosse	uma	situação	jurídica	
(artigo	116,	inciso	II),	incidiria	o	artigo	118,	inciso	II,	do	CTN,	que	determina	que	se	abstraia	os	efeitos	
efetivamente	 ocorridos.	 Assim,	 por	 exemplo,	 em	 sendo	 realizada	 a	 transmissão	 da	 propriedade	
imobiliária,	 seria	 possível	 a	 cobrança	 do	 ITBI,	 sendo	 irrelevante	 a	 circunstância	 de	 o	 antigo	
proprietário	permanecer	habitando	o	imóvel.		

Essa	é	a	posição	de	Luís	Eduardo	Schoueri15:	
É	possível	 que	a	 tributação	 se	dê	a	partir	 de	 fatos	que,	 conquanto	decorram	de	negócios,	 com	estes	não	 se	
confundem.	Assim,	se	no	passado	havia	um	imposto	de	Vendas	e	Consignações,	que	pressuponha	um	negócio	
jurídico	(venda)	para	que	desse	azo	à	tributação,	seu	sucessor,	o	Imposto	sobre	Operações	relativas	à	Circulação	
de	Mercadorias	e	Prestação	de	Serviços	de	Transporte	Interestadual	e	Intermunicipal	e	de	Comunicações	–	ICMS	
–	já	não	se	vincula	ao	negócio	jurídico,	propriamente	dito,	mas	a	uma	operação	de	circulação	de	mercadorias.	
[...]	 É	 importante	 firmar	 o	 entendimento:	 o	 inciso	 I	 do	 artigo	 118	 apenas	 se	 aplica	 para	 os	 casos	 em	que	 o	
legislador	tributário	não	vinculou	a	obrigação	tributária	à	existência	de	um	negócio	jurídico;	se	este	é	a	própria	
hipótese	tributária,	inexistindo,	por	invalidade,	o	negócio,	não	há	que	se	falar	em	fato	jurídico	tributário.	

A	 terceira	 corrente	 doutrinária	 defende	 que	 o	 artigo	 118	 é	 plenamente	 aplicável,	 devendo-se	
realmente	abstrair	a	validade	 jurídica	dos	atos	praticados,	ainda	que	a	hipótese	de	 incidência	da	
norma	tributária	preveja	uma	situação	jurídica.	O	argumento	central	é	o	de	que	um	ato	nulo	pode	
produzir	efeitos,	a	despeito	do	vício	em	que	incorre.	Nessa	linha	é	o	pensamento	de	Hugo	de	Brito	
Machado16,	conforme	se	observa	do	seguinte	trecho	da	sua	obra:	

“um	ato	ou	negócio	jurídico	anulável,	enquanto	não	for	anulado,	produzirá	efeitos.	E	pode	ser	nulo,	o	que	quer	
dizer	que	no	plano	da	abstração	jurídica,	desde	logo,	em	regra,	não	produz	efeitos.	Mas	o	ato	ou	negócio	jurídico,	
mesmo	nulo	e	portanto	incapaz	de	produzir	efeitos	no	plano	da	abstração	jurídica,	pode	produzir	plenamente	os	
seus	efeitos	no	plano	da	concreção	jurídica.	Uma	compra	e	venda	de	imóvel,	mesmo	nula	de	pleno	Direito,	pode	
ser	respeitada	pelas	partes	com	a	entrega	do	imóvel	ao	comprador	e	o	recebimento	do	preço	pelo	vendedor,	que	

																																																			
15	SCHOEURI,	Luís	Eduardo.	Direito	Tributário.	7.	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2017,	p.	541	

	
16	Machado.	Hugo	de	Brito.	Comentários	ao	Código	Tributário	Nacional,	São	Paulo:	Atlas,	2004,	v.	2,	p.	390)	
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aceitam	o	negócio	e	lhe	emprestam	as	consequências	materiais	ou	factuais	próprias	deum	ato	válido.	Em	sendo	
assim,	esse	ato	será	considerado	para	fins	tributários”		

Assim,	 para	 essa	 linha	 de	 pensamento,	 se	 o	 ato	 produzir	 efeitos,	 a	 tributação	 deve	 incidir	
normalmente,	 apesar	 da	 nulidade.	 No	 entanto,	 se	 o	 negócio	 jurídico	 for	 anulado	 e	 as	 partes	
retornarem	ao	status	quo	ante,	a	obrigação	tributária	não	deve	subsistir,	conforme	ensina	Hugo	de	
Brito	Machado17:	

“A	 insubsistência	 do	 fato	 tributável,	 com	 a	 completa	 supressão	 de	 seus	 efeitos	 econômicos,	 implica	
inexoravelmente	a	impossibilidade	de	exigência	do	tributo,	porque	leva	ao	desaparecimento	do	suporte	fático	
de	 incidência	da	norma	de	 tributação,	que	é	o	 signo	presuntivo	de	capacidade	contributiva.	Assim,	 tanto	do	
ponto	de	vista	da	lógica	jurídica	formal	não	se	pode	mais	falar	de	obrigação	tributária,	à	míngua	do	fato	gerador	
respectivo,	como	do	ponto	de	vista	axiológico	não	se	pode	mais	falar	de	capacidade	contributiva,	que	desaparece	
com	o	perdimento	da	riqueza	sobre	a	qual	incidira	o	tributo”.	

Foi	o	que	decidiu	o	Superior	Tribunal	de	Justiça	no	julgamento	de	um	caso	em	que	o	negócio	jurídico	
que	deu	origem	à	cobrança	do	ITBI	foi	anulado.	A	corte	entendeu	que	o	contribuinte	teria	direito	à	
repetição	do	indébito,	conforme	se	observa	da	ementa	abaixo:	

PROCESSUAL	 CIVIL.	 TRIBUTÁRIO.	 AUSÊNCIA	 DE	OMISSÃO.	 ART.	 535,	 II,	 DO	 CPC.	 RESTITUIÇÃO	DE	 INDÉBITO.	
DECLARAÇÃO	 DE	 NULIDADE	 DA	 COMPRA	 E	 VENDA	 DE	 IMÓVEL.	 DESFAZIMENTO	 DO	 FATO	 GERADOR.	
DEVOLUÇÃO.	VALORES.	

IMPOSTO	DE	TRANSMISSÃO.	ITBI.	

1.	Não	se	configurou	a	ofensa	ao	art.	535,	I	e	II,	do	Código	de	Processo	Civil,	uma	vez	que	o	Tribunal	de	origem	
julgou	integralmente	a	lide	e	solucionou	a	controvérsia,	tal	como	lhe	foi	apresentada.	

2.	O	art.	118,	I,	do	CTN	não	pode	ser	interpretado	de	forma	insulada,	porquanto	pode	trazer	sérias	contradições	
aos	demais	dispositivos	legais.	O	princípio	do	non	olet,	expresso	no	artigo	citado,	foi	criado	por	Albert	Hensel	e	
Otmar	 Bühler	 e	 tem	 como	 escopo	 permitir	 a	 tributação	 das	 atividades	 ilícitas.	 Irrelevante,	 portanto,	 para	 a	
determinação	do	fato	gerador,	a	validade	jurídica	dos	atos	efetivamente	praticados	pelos	contribuintes.	

3.	 No	 caso	 sub	 judice,	 houve	 a	 declaração	 de	 nulidade	 do	 negócio	 jurídico	 de	 compra	 e	 venda	 de	 imóvel	
entabulado	pelas	partes,	sem	que	houvesse	dolo	do	recorrido,	tendo-se	desfeito	o	fato	gerador	do	ITBI.	Desse	
modo,	nada	mais	justo	que	o	restabelecimento	do	statu	quo	ante,	para	que	não	haja	enriquecimento	ilícito	do	
Estado.	Na	hipótese	dos	autos	trata	da	declaração	de	nulidade	do	próprio	fato	que	gerou	a	exação,	o	que	não	
originou	benefício	econômico	para	a	parte.	

4.	Recurso	Especial	não	provido.	

(REsp	 1493162/DF,	 Rel.	 Ministro	 HERMAN	 BENJAMIN,	 SEGUNDA	 TURMA,	 julgado	 em	 25/11/2014,	 DJe	
19/12/2014)	

No	caso,	a	questão	foi	anulada,	sob	o	seguinte	fundamento:	

	“O	negócio	jurídico	mencionado	na	situação	hipotética	da	questão	não	configura	fato	gerador,	pois	
foi	anulado	e	houve	restituição	do	suporte	fático	anterior	à	celebração	do	contrato,	razão	pela	qual	
o	fisco	fica	impedido	de	gerar	uma	obrigação	tributária.	Por	esse	motivo,	anulou-se	a	questão”.	

Portanto,	a	banca	examinadora	adotou	a	terceira	corrente	doutrinária.	

																																																			
17	MACHADO,	Hugo	de	Brito.	Curso	de	direito	tributário.	36.	ed.	São	Paulo:	Malheiros,	2015,	p.	132	
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Questão	69	

Acerca	das	regras	fiscais	de	fiscalização	e	sigilo,	assinale	a	opção	correta.	A)	De	acordo	com	o	Código	
Tributário	 Nacional,	 admite-se	 a	 transferência	 de	 dados	 fiscais	 sigilosos	 obtidos	 em	 razão	 do	
exercício	dos	poderes	de	fiscalização,	se	solicitada	por	outros	entes	da	administração	pública.	Nessa	
hipótese,	a	entrega	dos	dados,	ainda	que	constitua	exceção	à	regra	de	preservação	do	sigilo,	deverá	
ser	feita	pessoalmente	à	autoridade	solicitante,	mediante	recibo.		

B)	O	STJ	admite	a	retroatividade	de	mecanismos	de	fiscalização	instituídos	por	lei,	podendo	estes	
atingir	fatos	geradores	ocorridos	anteriormente	à	sua	publicação,	mesmo	que	isso	implique	novo	
lançamento	tributário.		

C)	A	apreensão	de	mercadorias	até	o	pagamento	do	tributo	devido	inclui-se	entre	os	poderes	de	
fiscalização	tributária	do	fisco.		

D)	Os	livros	obrigatórios	de	escrituração	comercial	e	fiscal	devem	ser	conservados	por	cinco	anos,	a	
contar	 da	 data	 das	 operações	 a	 que	 se	 refiram,	 ainda	 que	 o	 prazo	 prescricional	 da	 pretensão	
tributária	venha	a	ser	interrompido.	E)	Conforme	jurisprudência	do	STJ,	a	guarda	e	a	conservação	
dos	livros	de	escrituração	comercial	e	fiscal	podem	ser	feitas	por	microfilmagem	dos	documentos	
originais,	os	quais,	após	tal	procedimento,	poderão	ser	descartados.	

Comentários	

A)	Não	se	trata	de	exceção	à	regra	de	preservação	do	sigilo.	Pelo	contrário,	a	entrega	pessoal	tem	
como	objetivo	justamente	mantê-lo,	conforme	se	observa	do	parágrafo	segundo	do	artigo	198	do	
CTN.	

B)	A	afirmativa	 está	 correta.	O	§1º	do	 artigo	144	do	CTN	determina	que	 a	 legislação	que	 tenha	
instituído	 novos	 critérios	 de	 apuração	 ou	 processos	 de	 fiscalização,	 ampliado	 os	 poderes	 de	
investigação	 das	 autoridades	 administrativas	 ou	 outorgado	 ao	 crédito	 maiores	 garantias	 ou	
privilégios,	se	aplica	imediatamente,	inclusive	para	apuração	dos	fatos	geradores	ocorridos	antes	da	
sua	vigência.			Esse	dispositivo	não	padece	de	inconstitucionalidade,	porque	ele	abrange	apenas	as	
normas	procedimentais	ou	de	garantia,	que	não	inovam	na	regra-matriz	de	incidência	tributária.		

Não	por	outro	motivo,	o	Supremo	Tribunal	Federal	considerou	válida	a	aplicação	do	artigo	6º	da	Lei	
Complementar	105/200118	para	apuração	de	créditos	 tributários	que	ocorreram	antes	da	edição	
daquele	diploma	legislativo:	

RECURSO	EXTRAORDINÁRIO.	REPERCUSSÃO	GERAL.	DIREITO	TRIBUTÁRIO.	DIREITO	AO	SIGILO	BANCÁRIO.	DEVER	
DE	PAGAR	IMPOSTOS.	REQUISIÇÃO	DE	INFORMAÇÃO	DA	RECEITA	FEDERAL	ÀS	INSTITUIÇÕES	FINANCEIRAS.	ART.	
6º	DA	 LEI	 COMPLEMENTAR	105/01.	MECANISMOS	FISCALIZATÓRIOS.	APURAÇÃO	DE	CRÉDITOS	RELATIVOS	A	

																																																			
18	Art.	6o	As	autoridades	e	os	agentes	fiscais	tributários	da	União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal	e	dos	Municípios	
somente	poderão	examinar	documentos,	livros	e	registros	de	instituições	financeiras,	inclusive	os	referentes	a	contas	
de	depósitos	e	aplicações	financeiras,	quando	houver	processo	administrativo	instaurado	ou	procedimento	fiscal	em	
curso	e	tais	exames	sejam	considerados	indispensáveis	pela	autoridade	administrativa	competente.				

Parágrafo	 único.	 O	 resultado	 dos	 exames,	 as	 informações	 e	 os	 documentos	 a	 que	 se	 refere	 este	 artigo	 serão	
conservados	em	sigilo,	observada	a	legislação	tributária.	
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TRIBUTOS	DISTINTOS	DA	CPMF.	PRINCÍPIO	DA	IRRETROATIVIDADE	DA	NORMA	TRIBUTÁRIA.	LEI	10.174/01.	[...]	
5.	 A	 alteração	 na	 ordem	 jurídica	 promovida	 pela	 Lei	 10.174/01	 não	 atrai	 a	 aplicação	 do	 princípio	 da	
irretroatividade	das	leis	tributárias,	uma	vez	que	aquela	se	encerra	na	atribuição	de	competência	administrativa	
à	 Secretaria	 da	 Receita	 Federal,	 o	 que	 evidencia	 o	 caráter	 instrumental	 da	 norma	 em	 questão.	 Aplica-se,	
portanto,	o	artigo	144,	§1º,	do	Código	Tributário	Nacional.	6.	Fixação	de	tese	em	relação	ao	item	“a”	do	Tema	
225	da	sistemática	da	repercussão	geral:	“O	art.	6º	da	Lei	Complementar	105/01	não	ofende	o	direito	ao	sigilo	
bancário,	pois	realiza	a	igualdade	em	relação	aos	cidadãos,	por	meio	do	princípio	da	capacidade	contributiva,	
bem	como	estabelece	requisitos	objetivos	e	o	translado	do	dever	de	sigilo	da	esfera	bancária	para	a	fiscal”.	7.	
Fixação	de	tese	em	relação	ao	item	“b”	do	Tema	225	da	sistemática	da	repercussão	geral:	“A	Lei	10.174/01	não	
atrai	a	aplicação	do	princípio	da	irretroatividade	das	leis	tributárias,	tendo	em	vista	o	caráter	instrumental	da	
norma,	 nos	 termos	 do	 artigo	 144,	 §1º,	 do	 CTN”.	 8.	 Recurso	 extraordinário	 a	 que	 se	 nega	 provimento.	
(RE	601314,	Relator(a):		Min.	EDSON	FACHIN,	Tribunal	Pleno,	julgado	em	24/02/2016,	ACÓRDÃO	ELETRÔNICO	
REPERCUSSÃO	GERAL	-	MÉRITO	DJe-198	DIVULG	15-09-2016	PUBLIC	16-09-2016)	

C)	 A	 afirmativa	 está	 incorreta.	 Trata-se	 de	 sanção	 política,	 cuja	 ilegalidade	 resta	 consolidada	 na	
Súmula	323	do	Supremo	Tribunal	Federal.		

D)	Afirmativa	incorreta.	Nos	termos	do	parágrafo	único	do	artigo	195	do	CTN,	“os	livros	obrigatórios	
de	 escrituração	 comercial	 e	 fiscal	 e	 os	 comprovantes	 dos	 lançamentos	 neles	 efetuados	 serão	
conservados	até	que	ocorra	a	prescrição	dos	créditos	tributários	decorrentes	das	operações	a	que	
se	refiram”.	Portanto,	o	prazo	de	conservação	pode	ser	superior	a	cinco	anos,	nos	casos	em	que	o	
prazo	prescricional	for	suspenso	ou	interrompido.		

E)	 Afirmativa	 incorreta.	 O	 STJ	 entende	 não	 ser	 possível	 destruir	 os	 originais	 “	 até	 que	 ocorra	 a	
prescrição	dos	 créditos	 tributários	 decorrentes	 das	 respectivas	 operações,	mesmo	que	extraídas	
cópias	[...]”19	

Questão	70	

A	União	instituiu	taxa	com	a	finalidade	de	remunerar	a	efetiva	atividade	desenvolvida	pela	Força	
Nacional	de	Segurança	Pública.	Os	cidadãos	residentes	nas	localidades	de	atuação	da	Força	Nacional	
deverão	pagar	a	taxa	referente	apenas	ao	período	em	que	essa	atuação	persistir.	Nessa	situação	
hipotética,	a	taxa	a	ser	cobrada	

A)	é	constitucional,	por	fundamentar-se	na	utilização	efetiva	ou	potencial,	pelos	contribuintes,	de	
serviço	público	de	segurança.	

B)	é	inconstitucional,	visto	que	serviços	de	segurança	pública	devem	ser	remunerados	por	tarifa.	

C)	 é	 inconstitucional,	 uma	 vez	 que	 os	 serviços	 de	 segurança	 pública	 não	 podem	 ser	 usufruídos	
individualmente,	mas	atendem	a	um	número	indeterminado	de	pessoas.	

D)	é	constitucional,	por	ser	fundamentada	no	efetivo	exercício	do	poder	de	polícia	pelo	Estado.	

E)	é	inconstitucional,	por	não	atender	aos	critérios	da	generalidade	e	da	universalidade.	

Comentários	

																																																			
19	REsp	63585	/	DF	
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O	artigo	145,	inciso	II,	da	Constituição	Federal,	autoriza	que	as	entidades	federativas	instituam	taxas	
“pela	 utilização,	 efetiva	 ou	 potencial,	 de	 serviços	 públicos	 específicos	 e	 divisíveis	 prestados	 ao	
contribuinte	ou	postos	à	sua	disposição”.	É	o	que	diz	também	o	artigo	77	do	CTN:	

Art.	77.	As	taxas	cobradas	pela	União,	pelos	Estados,	pelo	Distrito	Federal	ou	pelos	Municípios,	no	âmbito	de	
suas	 respectivas	atribuições,	 têm	como	 fato	gerador	o	exercício	 regular	do	poder	de	polícia,	ou	a	utilização,	
efetiva	ou	potencial,	de	serviço	público	específico	e	divisível,	prestado	ao	contribuinte	ou	posto	à	sua	disposição.	

Portanto,	tanto	o	texto	constitucional	quanto	o	artigo	77	do	CTN	indicam	que	não	é	todo	o	serviço	
que	 pode	 ser	 custeado	 por	 meio	 de	 taxas,	 mas	 tão	 somente	 aqueles	 que	 sejam	 específicos	 e	
divisíveis.	O	conceito	jurídico	desses	termos	se	encontra	definido	no	artigo	79,	inciso	II	e	III,	do	CTN:		

Art.	79.	Os	serviços	públicos	a	que	se	refere	o	artigo	77	consideram-se:	(...)	

II	 -	 específicos,	 quando	 possam	 ser	 destacados	 em	unidades	 autônomas	 de	 intervenção,	 de	 utilidade,	 ou	 de	
necessidades	públicas;	

III	-	divisíveis,	quando	suscetíveis	de	utilização,	separadamente,	por	parte	de	cada	um	dos	seus	usuários.	

Desse	modo,	o	serviço	público	específico	(uti	singuli)	é	aquele	que	é	usufruído	individualmente	por	
cada	um	dos	seus	usuários,	contrapondo-se	ao	serviço	público	geral	ou	genérico	(uti	universi),	no	
qual	 os	 administrados	 fruem	 coletivamente	 da	 atividade	 estatal20.	 Dito	 com	 outras	 palavras,	 a	
natureza	específica	do	serviço	concerne	à	possibilidade	de	identificação	dos	contribuintes	que	foram	
beneficiados	pela	sua	prestação.	

O	serviço	público	divisível,	por	sua	vez,	é	aquele	que	permite	a	mensuração	da	fruição	individual21,	
ou	seja,	que	possa	ser	individualmente	quantificável.		

Tais	requisitos,	se	não	presentes,	afastam	a	possibilidade	da	cobrança	de	taxa,	devendo	o	custeio	do	
serviço	público	geral	ou	genérico	ser	realizado	por	meio	do	produto	da	arrecadação	dos	impostos.		

É	 pela	 ausência	 do	 caráter	 específico	 e	 divisível	 do	 serviço	 público	 que	 se	 reconhece	 a	
inconstitucionalidade	de	taxas	que	pretendem	custear	o	serviço	de	segurança	pública,	conforme	se	
observa	dos	seguintes	precedentes	do	Supremo	Tribunal	Federal:	

Ação	Direta	de	Inconstitucionalidade.	2.	Lei	n.	13.084,	de	29.12.2000,	do	Estado	do	Ceará.	Instituição	de	taxa	de	
serviços	prestados	por	órgãos	de	Segurança	Pública.	3.	Atividade	que	somente	pode	ser	sustentada	por	impostos.	
Precedentes.	4.	Ação	julgada	procedente”	(STF,	ADI	2.424,	Min.	Gilmar	Mendes,	DJ	jun.	2004)	

DIREITO	CONSTITUCIONAL	E	TRIBUTÁRIO.	AGRAVOS	REGIMENTAIS	EM	RECURSO	EXTRAORDINÁRIO.	TAXA	DE	
SEGURANÇA	PÚBLICA.	ADI	 ESTADUAL.	 LEI	 ESTADUAL	6.763/75,	MODIFICADA	PELA	 LEI	 ESTADUAL	12.425/96.	
POLÍCIA	 OSTENSIVA.	 EVENTOS.	 REUNIÃO	 OU	 AGLOMERAÇÃO	 DE	 PESSOAS.	 INCONSTITUCIONALIDADE.	 ADIs	
1.942-MC/PA	E	2.424/CE.	1.	Impossibilidade	de	cobrança	de	taxa	de	segurança	pública	de	eventos	abertos	ao	
público,	ainda	que	tal	serviço	seja	solicitado	por	particular	para	a	sua	segurança	ou	para	a	de	terceiros.	Visto	
que	incumbe	ao	Estado	prestá-la	a	toda	a	população,	essa	atividade	somente	pode	ser	sustentada	por	imposto.	
Precedentes.	2.	Agravos	regimentais	a	que	se	nega	provimento.	(RE	269374	AgR,	Relator(a):		Min.	ELLEN	GRACIE,	

																																																			
20	COSTA,	Regina	Helena.	Curso	de	Direito	Tributário:	Constituição	e	Código	Tributário	Nacional.	São	Paulo:	Saraiva,	
2014.		
21	Ibid.		
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Segunda	Turma,	julgado	em	02/08/2011,	DJe-160	DIVULG	19-08-2011	PUBLIC	22-08-2011	EMENT	VOL-02570-
02	PP-00294	RTFP	v.	19,	n.	100,	2011,	p.	401-407)	

Portanto,	a	alternativa	correta	é	a	Letra	C.		

BLOCO	III	

Questão	71	

Assinale	a	opção	correta	a	respeito	das	autarquias	federais	e	de	seus	regimes	jurídicos.	

A)	Os	 conselhos	 profissionais	 de	 caráter	 nacional	 passaram	a	 ser	 reconhecidos	 como	 autarquias	
federais	por	meio	da	Lei	n.º	9.649/1998.	Entretanto,	por	essa	lei	ter	sido	declarada	inconstitucional	
pelo	STF,	 tais	conselhos	são	atualmente	entes	privados	que	prestam	serviços	públicos	delegados	
pela	União.	

B)	As	autarquias	federais	gozam	de	privilégios	processuais	como	prazo	em	dobro	para	contestação,	
isenção	de	custas	processuais,	duplo	grau	de	jurisdição	obrigatório	e	dispensa	do	depósito	prévio	no	
ajuizamento	de	ação	rescisória.	

C)	O	regime	de	pessoal	das	autarquias	federais	é	o	regime	jurídico	único,	sendo	o	quadro	de	pessoal	
dessas	 entidades	 composto	 por	 agentes	 políticos	 sujeitos	 a	 regras	 como	 exigência	 de	 concurso	
público,	vedação	à	acumulação,	teto	remuneratório	e	estabilidade.	

D)	A	elaboração	e	o	controle	de	orçamentos	e	balanços	das	autarquias	federais	são	regulados	pela	
Lei	n.º	4.320/1964	e	pelas	regras	de	responsabilidade	fiscal	da	Lei	Complementar	n.º	101/2000.	As	
autarquias	federais	também	estão	sujeitas	à	fiscalização	do	TCU.	

E)	As	autarquias	federais	gozam	de	imunidade	tributária	sobre	seu	patrimônio,	renda	e	serviços,	e,	
sobre	 estes	 mesmos	 elementos,	 de	 imunidade	 fiscalizatória,	 o	 que	 impede	 que	 outras	 pessoas	
jurídicas	de	direito	público	lhes	imponham	multas	administrativas.	

Comentários	

Gabarito	Original:	“D”	(atualmente	“B”	e	“D”).	

Alternativa	 “a”:	 Incorreta.	 Os	 conselhos	 profissionais	 foram	 criados	 por	 leis	 específicas	 e	
qualificados	com	personalidade	jurídica	de	direito	público	em	linha	com	o	Decreto-Lei	nº	200,	de	
1967,	e	Decreto-Lei	nº	6.016,	de	1943,	ou	seja,	já	antes	da	Lei	nº	9.649,	de	1998.	O	que	a	aludida	lei	
fez	foi	buscar	reorganizar	os	serviços	de	fiscalização	de	profissões	regulamentadas,	que	passariam	a	
ser	exercidos	por	meio	de	delegação	para	entidades	de	caráter	privado.	Ocorre	que	os	dispositivos	
da	aludida	lei	que	iam	nessa	linha	(arts.	58	e	ss.)	foram	julgados	inconstitucionais	pelo	STF	na	ADI	
1.717	por	ser	indelegável	à	entidade	privada	uma	atividade	típica	de	Estado	que	abrange	o	Poder	de	
Polícia,	de	punição	e	de	tributação	quanto	às	atividades	profissionais	regulamentadas.	

Alternativa	“B”:	à	época	da	aplicação	da	prova	estava	incorreta	(prazo	era	em	quádruplo	no	CPC	
antigo	–	Lei	nº	5.869,	de	1973).	Após	a	entrada	em	vigor	do	NCPC	(Lei	nº	13.105,	16	de	março	de	
2015	–	de	acordo	com	o	art.	1045	entrou	em	produção	1	ano	após	a	data	de	sua	publicação),	passou	
a	estar	correta	(prazo	em	dobro	–	art.	183).		
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Alternativa	“C”:	Incorreta.	Agentes	políticos	não	compõem	as	autarquias	federais.	Integra	a	acepção	
de	 agentes	 políticos	 aqueles	 que	 realizam	 atividades	 de	 governo	 como	 os	 Chefes	 dos	 Poderes	
Executivos,	 seus	vices	e	assessores	 imediatos	 (Ministros	e	Secretários),	bem	como	os	Senadores,	
Deputados	 Federais,	 Deputados	 Estaduais,	 Deputados	 Distritais	 e	 Vereadores.	 Há	 debate	 na	
doutrina	 se	magistrados	e	membros	de	Poder	 também	são	agentes	políticos.	 Segundo	o	 STF,	os	
magistrados	são	espécies	de	agentes	políticos	(RE	228.977).	

Alternativa	“D”:	Correta.	Determinação	expressa	dos	aludidos	dispositivos	(art.	1º	da	LRF	e	art.	107	
da	Lei	do	Orçamento	Público).	Além	disso,	a	submissão	ao	TCU	decorre	dos	artigos	70,	71	e	75	da	
CRFB.	

Alternativa	“E”:	Incorreta.	Em	que	pese	as	autarquias	gozarem	de	imunidade	tributária	de	impostos,	
nos	termos	do	art.	150,	VI,	“a”,	c/c	§2º,	da	CRFB,	não	procede	a	informação	de	que	ela	está	imune	à	
fiscalização,	o	que	 impede	que	outras	pessoas	 jurídicas	de	direito	público	 lhes	 imponham	multas	
administrativas	

Questão	72	

Com	 a	 finalidade	 de	 garantir	 a	 preservação	 ambiental	 em	 áreas	 rurais,	 determinada	 autoridade	
competente	 editou	 decreto	 que	 estabeleceu	 a	 proibição	 de	 corte,	 exploração	 ou	 supressão	 de	
vegetação	em	áreas	caracterizadas	como	componentes	da	mata	atlântica:	

Nessa	situação	hipotética,	o	ato	descrito	

A)	ensejará	 indenização	apenas	 se	provocar	prejuízo	ao	proprietário	e	desde	que	a	aquisição	da	
propriedade	se	tenha	dado	antes	da	intervenção	do	Estado.	

B)	ensejará	ação	de	indenização	que,	no	caso,	será	classificada	como	real	e	terá	prazo	prescricional	
de	vinte	anos,	contados	a	partir	da	data	em	que	se	iniciar	a	intervenção	do	Estado	na	propriedade.	

C)	constituiu	uma	limitação	administrativa,	a	qual	se	caracteriza	pela	restrição	ao	caráter	exclusivo	
da	 propriedade	 e	 por	 ser	 promovida	 por	meio	 de	 ato	 geral	 de	 efeitos	 abstratos	 que	 atinge	 um	
número	indeterminado	de	bens	que	se	encontrem	na	situação	descrita.	

D)	 constituiu	 uma	 servidão	 administrativa;	 por	 essa	 razão,	 o	 direito	 a	 indenização	 ocorre	
excepcionalmente	e	restringe-se	aos	casos	de	grave	redução	do	valor	econômico	do	bem.	

E)	constituiu	uma	desapropriação	indireta;	diante	disso,	o	Estado	deve	indenizar	o	proprietário	pelo	
valor	da	terra	nua	e	das	benfeitorias	nela	existentes.	

Comentários	

Gabarito:	A	

Alternativa	 “A”:	 Correta.	 Trata-se	 de	 uma	 limitação	 administrativa,	 impondo	 uma	 obrigação	 de	
caráter	 geral	 que	 em	 regra	 não	 gera	 direito	 de	 indenização,	 salvo	 prejuízos	 comprovados	 do	
proprietário.	 Segunda	 a	 professora	Maria	 Sylvia,	 limitações	 administrativas	 podem	 ser	 definidas	
como	“medidas	de	caráter	geral,	previstas	em	lei	com	fundamento	no	poder	de	polícia	do	Estado,	
gerando	 para	 os	 proprietários	 obrigações	 positivas	 ou	 negativas,	 com	 o	 fim	 de	 condicionar	 o	
exercício	de	propriedade	ao	bem-estar	social".	
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Alternativa	“B”:	 Incorreta.	A	 limitação	administrativa	não	gera	direito	de	 indenização,	em	regra.	
Somente	 quando	 comprovado	 prejuízos	 sofridos	 pelo	 proprietário	 é	 que	 é	 cabível	 o	 pleito	
indenizatório.	

Alternativa	 “C”:	 Incorreta.	 A	 limitação	 administrativa	 é	 caracterizada	 pela	 restrição	 ao	 caráter	
absoluto	da	propriedade	e	não	exclusivo.	Ou	seja,	haverá	restrições	quanto	ao	exercício	do	direito	
de	propriedade.		

Alternativa	 “D”:	 Incorreta.	 A	 questão	 trata	 de	 caso	 de	 limitação	 administrativa.	 Segundo	 a	
professora	Maria	 Sylvia	 servidão	 é	 “o	 direto	 real	 de	 gozo,	 de	 natureza	 pública,	 instituído	 sobre	
imóvel	de	propriedade	alheia,	com	base	em	lei,	por	entidade	pública	ou	por	seus	delegados,	em	
favor	de	um	serviço	público	ou	de	um	bem	afetado	a	fim	de	utilidade	pública”.		

Alternativa	 “E”:	 Incorreta.	 A	 questão	 trata	 de	 caso	 de	 limitação	 administrativa.	 Segundo	 a	
professora	 Maria	 Sylvia	 “Desapropriação	 indireta	 é	 que	 se	 processa	 sem	 observância	 do	
procedimento	legal;	costuma	ser	equiparada	ao	esbulho	e,	por	isso	mesmo,	pode	ser	obstada	por	
meio	de	ação	possessória”.	

Questão	73	

A	 União	 publicou	 decreto	 expropriatório	 por	 utilidade	 pública	 de	 imóvel	 urbano.	 No	 decreto,	
declarou-se	o	interesse	de	instalar,	no	referido	imóvel,	a	sede	de	determinado	órgão	público	federal.	
A	administração	pública	imitiu-se	na	posse	do	bem	e	realizou	as	reformas	necessárias.	Em	seguida,	
as	atividades	do	órgão	público	 foram	 inauguradas	no	 imóvel.	O	prazo	do	decreto	expropriatório	
caducou	 sem	 que	 a	 administração	 propusesse	 acordo	 para	 o	 pagamento	 da	 indenização	 nem	
ajuizasse,	para	esse	fim,	a	ação	judicial.	

Acerca	 dessa	 situação	 hipotética,	 assinale	 a	 opção	 correta	 à	 luz	 das	 normas	 e	 precedentes	
jurisprudenciais	a	respeito	da	desapropriação.	

A)	A	ação	de	 indenização	tem	natureza	pessoal	e	deve	ser	proposta	pelo	proprietário	no	foro	de	
domicílio	da	pessoa	jurídica	expropriante.	

B)	Conforme	o	entendimento	atual	do	STJ,	o	prazo	para	a	interposição	da	ação	indenizatória,	pelo	
proprietário,	é	de	vinte	anos,	contados	da	imissão	na	posse.	

C)	O	proprietário	poderá	obter	a	restituição	do	bem	mediante	a	propositura	de	ação	reivindicatória	
contra	a	União.	

D)	Ocorreu	desapropriação	indireta,	que,	comparada	à	desapropriação	comum,	caracteriza-se	pela	
inversão	entre	as	fases	de	pagamento	da	indenização	e	apossamento	do	bem	desapropriado.	

E)	Não	houve	ilegalidade	na	imissão	na	posse	ocorrida,	visto	que	o	ato	administrativo	é	dotado	de	
autoexecutoriedade	 e	 decorreu	 dos	 poderes	 transferidos	 à	 administração	 pelo	 decreto	
expropriatório.	

Comentários	

Gabarito:	D.	
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Alternativa	“A”:	Incorreta.	A	ação	de	indenização	tem	natureza	real	e	sua	propositura	deve	ocorrer	
por	competência	no	local	do	bem	imóvel.	

Alternativa	 “B”:	 Incorreta.	 REsp	 1.300.442/SC:	 “A	 pretensão	 indenizatória	 decorrente	 de	
desapropriação	indireta	prescreve	em	vinte	anos	na	vigência	do	CC/1916	e	em	dez	anos	na	vigência	
do	CC/2002,	respeitada	a	regra	de	transição	prevista	no	art.	2.028	d	CC/2002”.	

Alternativa	 “C”:	 Incorreta.	De	acordo	 com	o	art.	 35	do	Decreto-Lei	nº	3.365,	de	1941,	 “os	bens	
expropriados,	 uma	 vez	 incorporados	 à	 Fazenda	Pública,	 não	podem	 ser	 objeto	 de	 reivindicação,	
ainda	que	fundada	em	nulidade	do	processo	de	desapropriação.	Qualquer	ação,	julgada	procedente,	
resolver-se-á	em	perdas	e	danos”.		

Alternativa	“D”:	Correta.	Com	vimos,	a	professora	Maria	Sylvia	“Desapropriação	indireta	é	que	se	
processa	sem	observância	do	procedimento	legal;	costuma	ser	equiparada	ao	esbulho	e,	por	isso	
mesmo,	pode	ser	obstada	por	meio	de	ação	possessória”.	Assim,	quando	o	Estado	primeiro	se	imite	
na	 posse	 para	 só	 então,	 após,	 caminhar	 no	 sentido	 do	 pagamento	 da	 indenização,	 tem-se	 a	
desapropriação	indireta.		

Alternativa	 “E”:	 Incorreta.	 De	 acordo	 com	 o	 art.	 46	 da	 LRF,	 “É	 nulo	 de	 pleno	 direito	 ato	 de	
desapropriação	de	imóvel	urbano	expedido	sem	o	atendimento	do	disposto	no	§	3º	do	art.	182	da	
Constituição,	ou	prévio	depósito	judicial	do	valor	da	indenização”.	Lembrando	que	o	§	3º	do	art.	182	
da	CRFB	prevê	o	seguinte:	“As	desapropriações	de	imóveis	urbanos	serão	feitas	com	prévia	e	justa	
indenização	em	dinheiro”.	

Questão	74	

Determinado	motorista	de	uma	empresa	de	transporte	coletivo	de	pessoas	causou,	sem	dolo	ou	
culpa,	um	acidente	de	trânsito,	o	qual	provocou	danos	materiais	aos	passageiros	e	a	pessoas	que	
transitavam	 na	 rua.	 O	 serviço	 de	 transporte	 coletivo	 tinha	 como	 fundamento	 um	 contrato	 de	
concessão	da	empresa	de	transporte	com	a	administração	pública,	de	modo	que	os	passageiros	eram	
usuários	do	serviço	prestado	pela	empresa	e	as	pessoas	que	transitavam	na	rua	não	tinham	qualquer	
relação	contratual	decorrente	do	serviço	prestado	pela	empresa.	

Com	referência	a	essa	situação	hipotética,	assinale	a	opção	correta	de	acordo	com	a	jurisprudência	
do	STF	acerca	da	responsabilidade	civil	do	Estado.	

A)	A	responsabilidade	civil	da	empresa	é	objetiva,	visto	que	decorre	da	aplicação	da	teoria	do	risco	
integral.	Desse	modo,	é	suficiente	para	sua	configuração	a	demonstração	da	conduta,	do	resultado	
e	do	nexo	causal.	

B)	A	empresa	será	responsabilizada	de	forma	objetiva	tanto	no	que	tange	aos	usuários	quanto	aos	
não	usuários	do	serviço,	uma	vez	que,	embora	não	seja	pessoa	jurídica	de	direito	público,	ela	atua	
por	delegação	do	Estado	na	prestação	de	serviço	público.	

C)	Será	incabível	indenização	para	os	passageiros	e	os	transeuntes,	uma	vez	que	o	motorista	agiu	
sem	dolo	ou	culpa	e,	portanto,	não	cometeu	ato	ilícito.	
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D)	A	responsabilidade	civil	da	empresa	é	objetiva	para	os	danos	provocados	aos	usuários	do	serviço	
público;	 contudo,	 em	 relação	 aos	 transeuntes,	 a	 responsabilidade	 civil	 da	 empresa	 é	 subjetiva,	
aplicando-se	as	regras	das	relações	jurídicas	extracontratuais.	

E)	A	responsabilidade	civil	da	empresa	é	subjetiva,	o	que	requer	a	existência	de	dolo	ou	culpa	do	
motorista	para	o	surgimento	do	direito	à	reparação	dos	danos.	

Comentários	

Gabarito:	B.	

Alternativa	 “A”:	 Incorreta.	 Atualmente	 no	 ordenamento	 jurídico	 vige	 a	 Teoria	 do	 Risco	
Administrativo	 com	 responsabilidade	objetiva	do	 Estado	nos	 termos	do	 art.	 37,	 §6º,	 da	CRFB.	A	
Teoria	 do	 Risco	 Integral	 só	 se	 aplica	 para	 alguns	 casos	 específicos	 como	 dano	 nuclear	 e	 dano	
ambiental.		

Alternativa	 “B”:	 Correta.	 Fundamento	 no	 art.	 37,	 §6º,	 da	 CRFB.	 Ainda	 de	 acordo	 com	 o	
entendimento	do	STF,	a	responsabilidade	civil	das	pessoas	jurídicas	de	direito	privado	prestadoras	
de	 serviço	 público	 é	 objetiva	 relativamente	 a	 terceiros	 usuários	 e	 não	 usuários	 do	 serviço	 (RE	
591.874-2).	

Alternativa	 “C”:	 Incorreta.	 Trata-se	 de	 responsabilidade	 objetiva	 e,	 portanto,	 independe	 da	
comprovação	de	dolo	ou	culpa.		

Alternativa	“D”:	Incorreta.	RE	591.874-2.	

Alternativa	“E”:	Incorreta.	Responsabilidade	objetiva	(fundamento	no	art.	37,	§6º,	da	CRFB).	

Questão	75	

A	União	concedeu	a	determinada	empresa	a	administração	de	um	conjunto	de	rodovias	federais,	o	
que	 abrangia	 a	 exploração	 da	 infraestrutura,	 a	 prestação	 do	 serviço	 público	 de	 recuperação,	 a	
operação,	 a	 manutenção,	 o	 monitoramento,	 a	 conservação,	 a	 implantação	 de	 melhorias	 e	 a	
ampliação	de	capacidade	da	 rodovia.	 Iniciado	o	 funcionamento	do	pedágio,	o	Ministério	Público	
Federal	ingressou	com	ação	na	justiça	para	impedir	a	sua	cobrança.	A	alegação	do	promotor	era	de	
que	não	se	disponibilizou	alternativa	viária	gratuita	aos	cidadãos,	o	que	impossibilitava	a	cobrança	
de	pedágio.		

Nessa	situação	hipotética,	o	pedido	deve	ser	julgado:	

A)	improcedente,	haja	vista	que,	apesar	de	ser	obrigatória	por	lei	a	construção	ou	manutenção	de	
via	alternativa	e	gratuita,	cabe	ao	poder	público	decidir	por	sua	disponibilização,	a	depender	dos	
critérios	de	conveniência	e	oportunidade.	

B)	improcedente	por	inexistir	norma	jurídica	legal	ou	constitucional	que	imponha	a	obrigatoriedade	
da	existência	de	via	alternativa	gratuita	à	rodovia	com	pedágio.	

C)	improcedente,	pois	a	cobrança	do	pedágio	pode	ser	iniciada	antes	da	existência	da	via	alternativa	
gratuita	 cuja	 construção,	 entretanto,	 deve	 estar	 prevista	 no	 plano	 de	 desenvolvimento	 da	
concessão.	
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D)	procedente,	uma	vez	que,	não	havendo	via	 alternativa	e	 gratuita,	 a	 cobrança	de	pedágio	em	
rodovia	federal	viola	o	direito	ao	livre	tráfego	de	pessoas	e	bens.	

E)	procedente,	pois,	embora	sem	previsão	expressa	na	CF,	a	Lei	n.º	8.987/1995	estabeleceu,	como	
condição	prévia	à	cobrança	da	 tarifa,	a	obrigatoriedade	de	disponibilização	de	via	gratuita	como	
alternativa	à	via	com	pedágio.	

Comentários	

Gabarito:	B.	

Além	de	não	haver	previsão	legal	que	exija	disponibilização	de	via	gratuita	como	alternativa	à	via	
com	pedágio,	de	acordo	com	o	entendimento	do	STF	na	ADI	800	é	irrelevante	para	a	definição	da	
natureza	jurídica	do	pedágio,	a	existência,	ou	não,	de	via	alternativa	gratuita	para	o	usuário	trafegar.	
Lembre-se	que,	nos	termos	do	art.	150,	V,	da	CRFB:	Sem	prejuízo	de	outras	garantias	asseguradas	
ao	contribuinte,	é	vedado	à	União,	aos	Estados,	ao	Distrito	Federal	e	aos	Municípios	estabelecer	
limitações	ao	tráfego	de	pessoas	ou	bens,	por	meio	de	tributos	interestaduais	ou	intermunicipais,	
ressalvada	a	cobrança	de	pedágio	pela	utilização	de	vias	conservadas	pelo	Poder	Público.	

Questão	76	

A	lei	federal	X,	dotada	de	vigência	e	eficácia,	estabeleceu	normas	regulatórias	que	condicionaram	e	
limitaram	 o	 exercício	 de	 atividades	 típicas	 para	 determinado	 setor	 econômico.	 Posteriormente,	
promulgou-se	a	lei	federal	Y,	a	qual	revogou	expressamente	a	lei	federal	X.	Por	meio	da	nova	lei,	
determinada	autarquia	federal	em	regime	especial	foi	criada	com	a	função	de	estabelecer	padrões	
para	o	exercício	do	setor	econômico	em	questão.	Assim,	a	nova	autarquia	assumiu	as	competências	
para	regular	esse	setor	de	forma	ampla,	como	a	edição	de	normas,	o	exercício	do	poder	de	polícia	e	
a	aplicação	de	penalidades,	as	quais	eram	anteriormente	exercidas	diretamente	pela	União.	

Em	 face	 dessa	 situação	 hipotética	 e	 das	 discussões	 doutrinárias	 e	 jurisprudenciais	 a	 respeito	 da	
regulação	e	das	agências	reguladoras,	assinale	a	opção	correta.	

A)	Os	atos	normativos	expedidos	pelos	entes	reguladores	têm	natureza	de	atos	administrativos,	não	
podendo	 modificar,	 suspender,	 suprimir	 ou	 revogar	 disposição	 legal,	 nem	 tampouco	 inovar	 na	
ordem	 jurídica.	 O	 poder	 normativo	 dos	 entes	 reguladores	 está	 limitado	 à	 complementação	 e	 à	
suplementação	normativa	da	lei.	

B)	A	lei	federal	Y,	que	promoveu	a	delegação	legislativa,	deve	ser	declarada	inconstitucional,	pois	é	
inadmissível,	 no	 sistema	 jurídico	 vigente,	 o	 esvaziamento	 das	 competências	 exclusivas	 do	 Poder	
Legislativo	por	meio	de	sua	transferência	ao	Poder	Executivo.	

C)	A	transferência,	ao	ente	administrativo,	da	competência	para	dispor	sobre	matéria	anteriormente	
disciplinada	por	lei	em	sentido	estrito,	fundamentada	no	rebaixamento	da	valoração	objetiva	das	
atividades	reguladas,	é	um	fenômeno	conhecido	como	degradação	hierárquica.	

D)	 A	 transferência	 da	 competência	 normativa	 da	 União	 para	 uma	 autarquia	 federal	 ofendeu	 os	
princípios	da	tipicidade,	da	preeminência	de	lei,	da	legalidade	e	da	separação	dos	poderes.	
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E)	A	transferência	das	competências	tipicamente	legislativas	para	o	novo	ente	administrativo,	que	
passou	a	exercer	a	atividade	regulatória,	é	um	fenômeno	conhecido	como	deslegalização	ou	como	
congelamento	do	grau	hierárquico.		

Comentários	

Gabarito:	A.	

As	autarquias	possuem	o	poder	normativo	técnico.	Isto	é,	a	lei	autoriza	a	edição	de	normas	técnicas,	
sujeitas	aos	limites	legais	e	sujeitas	a	controle	administrativo	e	judicial.	Assim,	o	poder	normativo	
técnico	está	limitado	aos	parâmetros	definidos	pela	lei.	Sem	dúvida,	a	lei	não	conseguiria	descer	a	
minúcias	 de	 uma	 regulação	 técnica	 de	 setores	 especializados	 e	 com	 matérias	 tão	 diversas	 da	
atividade	 econômica,	 tanto	 que	 para	 isso	 especializou	 uma	 pessoa	 da	 Administração	 Indireta,	
qualificando-a	com	regime	especial	 (Autarquia	de	Regime	Especial	–	Agência	Reguladora),	dando	
maior	autonomia,	exatamente	para,	de	forma	mais	próxima	dos	agentes	econômicos	deste	nicho	
(cluster)	disciplinar	o	seu	desenvolvimento	sustentável.	Cabe	dizer	que	há	divergência	na	doutrina	
quanto	à	possibilidade	de	o	poder	normativo	técnico	das	Agências	Reguladoras	inovar	ou	não	no	
ordenamento	 jurídico.	 É	 recorrente	 na	 literatura	 atual	 a	 doutrina	 da	 deslegalização	 ou	 da	
deligificação	 ou	 da	 degradação	 da	 hierarquia	 normativa.	Ou	 seja,	 como	um	efeito	 de	 uma	nova	
releitura	do	princípio	da	legalidade,	o	Poder	Legislativo	delega	a	disciplina	de	determinadas	matérias	
à	Administração	Pública	direta	ou	indireta	(tira	do	domínio	da	lei	e	passa	para	atos	infralegais),	já	
que	esses	possuem	condições	concretas	de	disciplinar	minúcias	de	sua	atuação,	fato	distante	para	o	
legislativo.	Frise-se	que	não	se	transfere	ao	ente	administrativo	matéria	que	é	exige	lei	em	sentido	
estrito.	

Questão	77	

Um	 servidor	 público,	 fiscal	 de	 determinada	 agência	 reguladora	 federal,	 promoveu	 a	 interdição	
cautelar	de	um	estabelecimento	comercial	por	violação	de	normas	regulatórias.	Após	dois	meses,	a	
agência	reguladora	constatou	que	a	interdição	ocorreu	por	erro	do	fiscal,	e	autorizou	a	desinterdição	
do	 estabelecimento.	 Posteriormente,	 a	 empresa	 prejudicada	 ajuizou	 ação	 contra	 o	 servidor	
responsável	 pela	 interdição,	 por	meio	 da	 qual	 pediu	 indenização	 sob	 a	 alegação	 de	 que	 ele	 foi	
responsável	pelo	prejuízo.	

Com	 relação	 a	 essa	 situação	 hipotética,	 assinale	 a	 opção	 correta	 à	 luz	 da	 jurisprudência	
predominante	no	STF	e	STJ	relativamente	à	matéria.	

A)	O	processo	deve	ser	extinto	sem	resolução	do	mérito	por	ilegitimidade	passiva,	pois,	conforme	a	
CF,	não	se	admite	a	responsabilidade	civil	per	saltum	da	pessoa	física	do	agente.	

B)	 A	 reparação	 do	 dano	 sofrido	 pela	 empresa	 não	 é	 de	 responsabilidade	 do	 Estado,	 pois	 o	 ato	
administrativo	de	interdição	teve	caráter	cautelar,	não	punitivo.	

C)	O	servidor	poderá	promover	a	denunciação	da	lide	ao	ente	público	em	decorrência	da	aplicação	
da	teoria	da	responsabilidade	objetiva	do	Estado.	

D)	É	facultado	à	empresa	ajuizar	a	ação	contra	o	Estado	ou	contra	o	servidor	responsável	pelo	dano.	
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E)	O	pedido	deverá	ser	julgado	procedente	se	a	empresa	comprovar	o	prejuízo	sofrido,	a	conduta	
culposa	ou	dolosa	do	servidor	e	o	nexo	de	causalidade	entre	a	conduta	e	o	dano.		

Comentários	

Gabarito:	A.	

Questão	bastante	polêmica.	A	banca	pede	a	resposta	com	base	na	Jurisprudência	do	STF	e	do	STJ.	
Ocorre	que	elas	divergem	quanto	neste	ponto.	Ainda	que	a	banca	tenha	indicado	a	predominante.	
Para	o	STF	(RE	327904),	não	é	possível	a	responsabilidade	direta	do	agente	público	(responsabilidade	
civil	per	saltum;	esse	nome	advém	do	fato	de	que	o	ajuizamento	direto	saltaria	o	Estado	que,	com	
base	 na	 responsabilidade	 objetiva	 deveria	 responder	 pelo	 dano).	 Para	 o	 STJ	 (REsp	 1325862),	 o	
prejudicado	pode	escolher	 entre	 ajuizar	 ação	direta	 contra	o	 agente,	 contra	o	 Estado	ou	 contra	
ambos.	Foi	adotada	a	posição	do	STF	(letra	A)	e	não	a	do	STJ	(alternativa	D).	

Questão	78	

Com	 referência	 a	 licitação,	 sistema	 de	 registro	 de	 preços,	 contratos	 administrativos	 e	 pregão,	
assinale	a	opção	correta.	

A)	No	pregão,	ao	contrário	das	demais	modalidades	de	licitação,	a	adjudicação	do	objeto	da	licitação	
ao	vencedor	antecede	à	homologação	do	procedimento.	

B)	 A	 licitação	 frustrada,	 assim	 considerada	 aquela	 à	 qual	 não	 acudirem	 interessados	 à	 licitação	
anterior	e	que	não	possa	ser	repetida	sem	prejuízo	para	a	administração,	caracteriza	hipótese	de	
inexigibilidade	de	licitação.	

C)	O	sistema	de	registro	de	preços	pode	ser	definido	como	uma	modalidade	de	licitação	por	meio	
da	 qual	 a	 administração	 pública	 seleciona	 a	 melhor	 proposta	 para	 celebração	 de	 contratos	
específicos	a	mais	de	um	órgão	ou	entidade.	

D)	Entre	os	casos	de	dispensa	de	licitação	está	a	contratação,	por	pessoas	jurídicas	de	direito	público	
e	de	direito	privado	que	integram	a	administração	pública,	de	bens	ou	serviços	oriundos	de	entidade	
que	integre	a	administração	pública,	desde	que	o	preço	contratado	seja	compatível	com	o	praticado	
no	mercado.	

E)	Os	 contratos	administrativos	possuem	prazo	determinado,	devendo	 sua	duração	 ficar	 sempre	
adstrita	à	vigência	dos	respectivos	créditos	orçamentários.	

Comentários	

Gabarito:	A.	

Alternativa	“A”:	Correta.	Art.	4º,	 incisos	XXI	e	XXII,	da	Lei	nº	10.520,	de	2002:	A	fase	externa	do	
pregão	 será	 iniciada	 com	 a	 convocação	 dos	 interessados	 e	 observará	 as	 seguintes	 regras:	 XXI	 -	
decididos	os	recursos,	a	autoridade	competente	fará	a	adjudicação	do	objeto	da	licitação	ao	licitante	
vencedor;	XXII	-	homologada	a	licitação	pela	autoridade	competente,	o	adjudicatário	será	convocado	
para	assinar	o	contrato	no	prazo	definido	em	edital.			
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Alternativa	“B”:	Incorreta.	Licitação	deserta	é	aquela	em	que	não	aprece	interessados	ao	certame.	
Licitação	frustrada	ou	fracassada	é	aquela	que	em	nenhum	dos	licitantes	é	habilitado	(todos	os	que	
compareceram	 são	 desclassificados).	 Além	 disso,	 licitação	 deserta	 é	 caso	 de	 dispensa	 e	 não	 de	
inexigibilidade	(art.24,	V,	da	Lei	nº	8.666,	de	1993)		

Alternativa	“C”:	Incorreta.	De	acordo	com	o	art.	2º,	inciso	I,	do	Decreto	nº	7.892,	de	2013,	Sistema	
de	Registro	de	Preços	é	o	conjunto	de	procedimentos	para	 registro	 formal	de	preços	 relativos	à	
prestação	de	 serviços	 e	 aquisição	 de	 bens,	 para	 contratações	 futuras.	 Portanto,	 não	 se	 trata	 de	
modalidade	de	licitação.	

Alternativa	“D”:	 Incorreta.	Pessoas	 jurídicas	de	direito	público	 interno	apenas,	conforme	art.	24,	
VIII,	da	Lei	nº	8.666,	de	1993.	

Alternativa	“E”:	Incorreta.	Há	exceções	previstas	no	art.	57	da	Lei	nº	8.666,	de	1993.				

Questão	79	

Relativamente	ao	poder	regulamentar,	à	regulação	e	ao	poder	de	polícia	administrativa,	assinale	a	
opção	correta.	

A)	O	regulamento	autônomo	diferencia-se	do	regulamento	de	execução	porque,	enquanto	este	é	
editado	com	fundamento	na	lei,	aquele	possui	fundamento	direto	na	Constituição,	sendo	possível,	
portanto,	que	inove	na	ordem	jurídica.	

B)	 Nem	 todos	 os	 atos	 de	 polícia	 são	 autoexecutórios,	 mas	 todos	 possuem	 o	 atributo	 da	
coercibilidade	na	medida	em	que	impõem	restrições	ou	condições	que	devem	ser	obrigatoriamente	
cumpridas	pelos	particulares.	

C)	No	âmbito	federal,	adota-se	o	limite	temporal	de	três	anos	para	o	exercício	de	ação	punitiva	pela	
administração	pública	no	exercício	do	poder	de	polícia,	objetivando	apurar	infração	à	legislação	em	
vigor.	

D)	No	exercício	do	poder	regulamentar,	compete	ao	presidente	da	República	sancionar,	promulgar	
e	 fazer	publicar	 as	 leis	 e	 as	propostas	de	emenda	à	Constituição,	 bem	como	expedir	 decretos	e	
regulamentos	que	disciplinem	sua	execução.	

E)	O	poder	 regulamentar	exercido	pelo	chefe	do	Poder	Executivo	não	 se	 confunde	com	o	poder	
regulatório	 atribuído	 a	 certas	 entidades	 administrativas.	 Ambos	 possuem,	 porém,	 conteúdo	
eminentemente	técnico	e	englobam	o	exercício	de	atividades	normativas,	executivas	e	judicantes.		

Comentários	

Gabarito:	A.	

Alternativa	 “A”:	 Correta.	 De	 acordo	 com	 o	 art.	 84,	 VI,	 da	 CRFB,	 compete	 privativamente	 ao	
Presidente	 da	 República	 dispor,	 mediante	 decreto,	 sobre:	 a)	 organização	 e	 funcionamento	 da	
administração	federal,	quando	não	implicar	aumento	de	despesa	nem	criação	ou	extinção	de	órgãos	
públicos;	 b)	 extinção	 de	 funções	 ou	 cargos	 públicos,	 quando	 vagos.	 Esse	 ato	 normativo	 é	
denominado	pela	doutrina	como	Decreto	Autônomo	e	foi	incluído	pela	Emenda	Constitucional	nº	
32,	de	2001.	O	Decreto	Regulamentador	se	limita	a	disciplinar	os	dispositivos	legais,	não	podendo	ir	
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além	do	que	fixado	na	lei.	Ou	seja,	disciplina	a	lei	para	sua	fiel	execução,	não	podendo	ser	contra	
legem	ou	ultra	legem.	Por	outro	lado,	o	decreto	autônomo	é	o	ato	normativo	de	competência	do	
Chefe	do	Poder	Executivo	que	permite	inovar	no	ordenamento	jurídico,	mesmo	sem	lei	anterior	que	
discipline	 seu	 objeto.	 Do	 ponto	 de	 vista	 normativo,	 a	 figura	 do	 decreto	 autônomo	 existia	 na	
Constituição	de	1967,	com	a	redação	da	Emenda	Constitucional	nº	1,	de	1969,	em	seu	art.	81,	inciso	
V.	Contudo,	o	texto	originário	da	Constituição	de	1988	não	manteve	esse	dispositivo.	

Alternativa	“B”:	Incorreta.	Nem	todos	os	atos	de	poder	de	polícia	precisam	ser	impostos	de	forma	
obrigatória	ou	forçada	para	o	seu	cumprimento.	

Alternativa	“C”:	Incorreta.	5	anos,	nos	termos	do	art.	1º	da	Lei	nº	9.873,	de	1999.		

Alternativa	“D”:	Incorreta.	Emenda	à	Constituição	é	ato	privativo	das	Mesas	do	Congresso	(Câmara	
e	Senado),	conforme	art.	60,	§3º,	da	CRFB,	e	não	é	sancionado	pelo	Presidente	da	República.	

Alternativa	“E”:	Incorreta.	Os	atos	normativos	do	Chefe	do	Executivo	não	possuem	a	tecnicidade	
própria	 dos	 atos	 das	 Agências	 Reguladoras,	 entidades	 descentralizadas,	 integrantes	 da	
Administração	Pública	 indireta,	 criadas	por	descentralização	 técnica	ou	por	 serviço.	 Tanto	que	o	
Chefe	do	Poder	Executivo	é	auxiliado	por	seus	ministros	ou	secretários	(art.	76	da	CRFB).	

Questão	80	

Com	relação	ao	ato	administrativo,	assinale	a	opção	correta.	

A)	Os	vícios	sanáveis	do	ato	administrativo,	que	admitem	convalidação,	são	aqueles	relacionados	à	
forma,	à	finalidade	e	ao	motivo.	

B)	 A	 avocação	 da	 competência,	 embora	 ocorra	 em	 caráter	 excepcional,	 dispensa	motivação	 e	 a	
existência	de	uma	relação	hierárquica.	

C)	Consideram-se	atos	administrativos	enunciativos	aqueles	que	são	editados	no	exercício	do	poder	
hierárquico	com	o	objetivo	de	disciplinar	as	relações	internas	da	administração	pública,	dos	quais	
são	exemplos	as	circulares,	as	instruções	e	os	avisos.	

D)	O	decreto,	como	espécie	de	ato	administrativo,	confunde-se	com	o	regulamento,	de	maneira	que	
não	pode	haver	decreto	sem	regulamento,	nem	regulamento	sem	o	decreto	respectivo.	

E)	Há	formalidades	que	são	essenciais	ao	ato	administrativo;	assim,	a	ausência	de	ampla	defesa	e	
contraditório	acarreta	a	invalidade	da	imposição	de	sanções	administrativas,	do	mesmo	modo	que	
a	ausência	de	motivação	causa	a	nulidade	da	demissão	de	servidor	público.	

Comentários	

Gabarito:	E.	

Alternativa	 “A”:	 Incorreta.	 Somente	 podem	 ser	 convalidados	 os	 atos	 com	 vícios	 na	 forma	 ou	
competência.	

Alternativa	“B”:	Incorreta.	Art.	15	da	Lei	nº	9.784,	de	1999:	Será	permitida,	em	caráter	excepcional	
e	por	motivos	relevantes	devidamente	justificados,	a	avocação	temporária	de	competência	atribuída	
a	órgão	hierarquicamente	inferior.	
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Alternativa	 “C”:	 Incorreta.	 Atos	 ordinatórios:	 São	 os	 atos	 que	 disciplinam	 o	 funcionamento	 da	
Administração	Pública,	incluindo	as	condutas	dos	agentes	administrativos.	Atos	enunciativos:	São	os	
atos	que	externam	ou	declaram	uma	situação	existente	em	registros,	processos	ou	arquivos	públicos	
sem	qualquer	manifestação	de	vontade	original	da	Administração.	Também	são	denominados	atos	
de	pronúncia	ou	meros	atos	administrativos.			

Alternativa	“D”:	Incorreta.	Emenda	à	Constituição	é	ato	privativo	das	Mesas	do	Congresso	(Câmara	
e	Senado),	conforme	art.	60,	§3º,	da	CRFB,	e	não	é	sancionado	pelo	Presidente	da	República.	

Alternativa	“E”:	Correta.	De	fato,	devem	ser	respeitados	os	princípios	constitucionais	expressos	ou	
implícitos.	

Questão	81	

Assinale	a	opção	correta	acerca	do	domínio	público.	

A)		As	terras	devolutas	são	bens	públicos	de	uso	especial	que,	em	regra,	integram	o	patrimônio	da	
União.	

B)	Diferentemente	dos	bens	de	uso	comum	do	povo,	os	bens	de	uso	especial	podem	ser	alienados	
mesmo	enquanto	conservarem	a	sua	qualificação.	

C)	São	considerados	bens	públicos	aqueles	integrantes	do	patrimônio	das	pessoas	jurídicas	de	direito	
público	interno	e	das	pessoas	jurídicas	de	direito	privado	que	integram	a	administração	pública.	

D)	O	uso	privativo	dos	bens	públicos	pode	se	dar	tanto	por	instrumentos	de	direito	público	quanto	
por	instrumentos	jurídicos	de	direito	privado.	

E)	Os	terrenos	de	marinha,	considerados	bens	públicos	federais,	não	podem	ter	seu	uso	transferido	
a	particulares.	

Comentários	

Gabarito:	D.	

Alternativa	“A”:	Incorreta.	Há	terras	devolutas	que	se	incluem	no	patrimônio	do	Estado	(art.	26,	IV,	
da	CRFB).	

Alternativa	“B”:	Incorreta.	Conforme	art.	100	do	Código	Civil,	os	bens	públicos	de	uso	comum	do	
povo	e	os	de	uso	especial	são	inalienáveis,	enquanto	conservarem	a	sua	qualificação,	na	forma	que	
a	lei	determinar.	

Alternativa	“C”:	Incorreta.	Somente	pessoas	jurídicas	de	direito	público	interno.	Conforme	art.	98.	
São	 públicos	 os	 bens	 do	 domínio	 nacional	 pertencentes	 às	 pessoas	 jurídicas	 de	 direito	 público	
interno;	todos	os	outros	são	particulares,	seja	qual	for	a	pessoa	a	que	pertencerem.		

Alternativa	“D”:	Correta.	De	fato,	há	instrumentos	jurídicos	e	negócios	jurídicos	regidos	pelo	Regime	
Público	e	pelo	Regime	Privado	que	autorizam	o	uso	privativo	dos	bens	públicos	(Desapropriação	e	
Locação).	

Alternativa	 “E”:	 Incorreta.	De	acordo	 com	o	art.	 22-A	da	 Lei	nº	9.636,	de	1998,	poderá	haver	a	
concessão	de	uso	especial	para	fins	de	moradia.		
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Questão	82	

Considerando	o	controle	administrativo,	a	ação	popular	e	a	improbidade	administrativa,	assinale	a	
opção	correta.	

A)	Os	atos	de	improbidade	administrativa	que	causam	prejuízo	ao	erário	relacionam-se	à	ação	ou	
omissão	que	acarreta	perda	patrimonial,	desvio,	apropriação,	malbaratamento	ou	dilapidação	dos	
bens	 ou	 haveres	 da	 administração	 pública	 por	meio	 de	 conduta	 dolosa,	 não	 admitindo	 a	 forma	
culposa.	

B)	 O	 controle	 administrativo,	 como	 a	 prerrogativa	 reconhecida	 à	 administração	 pública	 para	
fiscalizar	e	corrigir	a	sua	própria	atuação,	restringe-se	à	avaliação	da	conveniência	e	oportunidade	
relativas	à	edição	do	ato	administrativo	discricionário	(controle	de	mérito).	

C)	 O	 TCU,	 no	 exercício	 de	 suas	 atribuições,	 pode	 apreciar	 a	 constitucionalidade	 dos	 atos	
administrativos	do	poder	público,	mas	não	a	constitucionalidade	das	leis.	

D)	Os	casos	de	controle	legislativo	sobre	o	Poder	Executivo	devem	constar	expressamente	da	CF,	
pois	 consagram	exceções	 ao	princípio	 da	 separação	de	poderes,	 não	 se	 admitindo,	 assim,	 a	 sua	
ampliação	por	meio	da	legislação	infraconstitucional.	

E)	O	cidadão	possui	legitimidade	ativa	e	capacidade	postulatória	para	a	propositura	de	ação	popular,	
independentemente	da	assistência	de	advogado.	

Comentários	

Gabarito:	D.	

Alternativa	“A”:	 Incorreta.	De	acordo	com	o	art.	10	da	Lei	nº	8.429,	de	1992,	pode	ser	conduta	
dolosa	ou	culposa.	

Alternativa	 “B”:	 Incorreta.	Controle	 de	mérito	 (revogação:	 conveniência	 e	 oportunidade),	 como	
também	 controle	 de	 legalidade	 (anulação	 por	 ilegalidade),	 conforme	 súmula	 473	 do	 STF:	 A	
administração	 pode	 anular	 seus	 próprios	 atos,	 quando	 eivados	 de	 vícios	 que	 os	 tornam	 ilegais,	
porque	deles	não	se	originam	direitos;	ou	revogá-los,	por	motivo	de	conveniência	ou	oportunidade,	
respeitados	os	direitos	adquiridos,	e	ressalvada,	em	todos	os	casos,	a	apreciação	judicial.	

Alternativa	“C”:	Incorreta.	De	acordo	com	a	Súmula	347	STF:	O	Tribunal	de	Contas,	no	exercício	de	
suas	atribuições,	pode	apreciar	a	constitucionalidade	das	leis	e	dos	atos	do	poder	público.		

Alternativa	“D”:	Correta.	De	fato,		

Alternativa	 “E”:	 Incorreta.	 Importante	 diferenciar	 capacidade	 postulatória	 de	 legitimidade	
processual.	 De	 acordo	 com	 a	 Lei	 nº	 4.717,	 de	 1965,	 o	 cidadão	 possui	 legitimidade	 processual	
(Qualquer	cidadão	será	parte	legítima	para	pleitear	a	anulação	ou	a	declaração	de	nulidade	de	atos	
lesivos	 ao	 patrimônio	 da	 União,	 do	 Distrito	 Federal,	 dos	 Estados,	 dos	Municípios,	 de	 entidades	
autárquicas,	de	sociedades	de	economia	mista	(Constituição,	art.	141,	§	38),	de	sociedades	mútuas	
de	seguro	nas	quais	a	União	represente	os	segurados	ausentes,	de	empresas	públicas,	de	serviços	
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sociais	autônomos,	de	instituições	ou	fundações	para	cuja	criação	ou	custeio	o	tesouro	público	haja	
concorrido	ou	concorra	 com	mais	de	 cinqüenta	por	 cento	do	patrimônio	ou	da	 receita	ânua,	de	
empresas	incorporadas	ao	patrimônio	da	União,	do	Distrito	Federal,	dos	Estados	e	dos	Municípios,	
e	de	quaisquer	pessoas	 jurídicas	ou	entidades	 subvencionadas	pelos	cofres	públicos),	mas	não	a	
capacidade	postulatória	(privativa	de	Advogado).		

Questão	83	

No	direito	ambiental,	o	princípio	do	poluidor-pagador,	em	sentido	estrito,	fundamentado	na	teoria	
econômica,	pode	ser	observado,	por	exemplo,	na	hipótese	de		

A)	conversão	de	multa	em	prestação	de	serviços	de	preservação,	melhoria	e	recuperação	do	meio	
ambiente,	desde	que	os	custos	desses	serviços	não	sejam	inferiores	ao	valor	da	multa	convertida.		

B)	imposição	de	limitações	administrativas	à	propriedade	privada,	nos	casos	em	que	o	proprietário	
pretenda	exercer	atividade	econômica	potencial	ou	efetivamente	poluidora	em	imóvel	rural.		

C)	 imposição	 ao	 empreendedor	 de	 obrigação	 de	 manter	 investimentos	 em	 desenvolvimento	
científico	contínuo,	quando	houver	incertezas	científicas	sobre	a	ameaça	de	danos	ambientais	graves	
ou	irreversíveis	causados	pela	sua	atividade	econômica.		

D)	imposição	de	multa	administrativa	pelo	órgão	ambiental	fiscalizador	ao	responsável	por	atividade	
econômica	poluidora,	 de	 forma	 a	 garantir,	 por	meio	de	 compensação	pecuniária,	 o	 exercício	 da	
atividade	econômica	poluidora.		

E)	 imposição	ao	empreendedor,	pelo	órgão	competente,	de	obrigação	de	arcar	com	os	custos	de	
prevenção,	mitigação	e	compensação	de	impactos	ambientais	causados	pela	atividade	econômica,	
como	condição	para	o	licenciamento.	

Comentários	

Gabarito:	E	

De	acordo	com	a	doutrina	de	Frederico	Amado	(Direito	ambiental	esquematizado),	pelo	princípio	do	
poluidor-pagador,	deve	o	poluidor	responder	pelos	cursos	sociais	da	degradação	causada	por	sua	
atividade	impactante	(internalização	dos	prejuízos	ambientais),	devendo-se	agregar	esse	valor	no	
curso	produtivo	da	atividade,	para	evitar	que	se	privatizem	os	 lucros	e	se	socializem	os	prejuízos	
ambientais.	A	poluição	amparada	em	regular	 licença	ou	autorização	ambiental	não	desonerará	o	
poluidor	 de	 reparar	 os	 danos	 ambientais,	 pois	 não	 se	 trata	 de	 uma	 penalidade,	 e	 sim	 de	 um	
ressarcimento	ao	meio	ambiente,	em	aplicação	ao	princípio	do	Poluidor-pagador.	Inicialmente,	tal	
princípio	 limitava-se	 aos	 custos	 de	 prevenção	 e	 controle	 da	 poluição	 (PPP	 em	 estrito	 senso);	
posteriormente,	 incluiu	 compensações,	 taxas	 e	 cobranças,	 e,	 agora,	 está	 evoluindo	 para	 certos	
instrumentos,	abrangendo	todos	os	gastos	relacionados	com	a	poluição	(PPP	em	sentido	amplo).	
Portanto,	as	alternativas	a,	b,	c	e	d	referem-se	ao	PPP	em	sentido	amplo.	A	única	que	se	refere	ao	
PPP	em	sentido	estrito	é	a	“e”.	

Questão	84	

Considerando	as	normas	de	direito	ambiental	previstas	na	CF,	assinale	a	opção	correta.		
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A)	 A	 efetivação	 do	 direito	 ao	 meio	 ambiente	 ecologicamente	 equilibrado	 enunciado	 de	 forma	
genérica	na	CF	depende	de	regulamentação	em	normas	infraconstitucionais	que	delimitem	direitos	
e	deveres	de	proteção	ambiental.		

B)	Na	CF,	são	previstos	diversos	meios	para	a	proteção	do	meio	ambiente,	entre	os	quais	se	incluem	
a	 imposição	 de	 direitos	 e	 deveres	 fundamentais,	 a	 utilização	 de	 princípios,	 como	 o	 da	 função	
ecológica	 da	 propriedade,	 o	 estabelecimento	 de	 objetivos	 públicos	 vinculantes,	 a	 previsão	 de	
programas	públicos	abertos	e	a	utilização	de	instrumentos	tais	como	a	criação	de	biomas	e	de	áreas	
especialmente	protegidas.		

C)	 O	 EIA,	 exigido	 nos	 casos	 de	 instalação	 de	 obra	 ou	 atividade	 potencialmente	 causadora	 de	
significativa	degradação	do	meio	ambiente,	depende	de	audiência	pública	para	aprovação	de	seu	
conteúdo.		

D)	 Depende	 de	 prévia	 autorização	 da	 União	 a	 utilização	 de	 biomas	 intitulados	 pela	 CF	 como	
patrimônio	nacional,	tais	como	a	floresta	amazônica,	a	mata	atlântica,	a	serra	do	mar,	o	pantanal	
mato-grossense	e	a	zona	costeira.		

E)	O	direito	ao	meio	ambiente	não	é	um	direito	fundamental,	uma	vez	que	o	enunciado	do	capítulo	
da	 CF	 que	 aborda	 esse	 tema	 não	 é	 abrangido	 pelo	 título	 que	 trata	 dos	 direitos	 e	 garantias	
fundamentais.	

Comentários	

Gabarito:	ANULADA	

Justificativa	da	banca	para	a	anulação:	 "A	utilização	da	expressão	 “criação	de	biomas”	na	opção	
apontada	como	gabarito	[b]	prejudicou	o	julgamento	objetivo	da	questão,	razão	por	que	esta	foi	
anulada."	Os	erros	das	demais	alternativas	são:	

A)	Da	leitura	do	Caput.	Do	art	225	da	CF	não	se	extrai	nenhuma	norma	que	caracteriza	a	eficácia	
contida	ou	 limitada	do	dispositivo.	Além	do	mais,	o	meio	ambiente	é	um	direito	 fundamental	e,	
portanto,	de	eficácia	plena.		

C)	A	realização	de	audiência	pública	não	é	condição	para	aprovação	do	EIA/RIMA.	O	artigo	11,§	2º	
da	Resolução	CONAMA	01/86	aduz:	“§2º	Ao	determinar	a	execução	do	estudo	de	impacto	ambiental	
e	apresentação	do	RIMA,	o	órgão	ambiental	competente	ou	a	SEMA	ou,	quando	couber	o	Município,	
determinará	 o	 prazo	 para	 recebimento	 dos	 comentários	 a	 serem	 feitos	 pelos	 órgãos	 públicos	 e	
demais	interessados	e,	sempre	que	julgar	necessário,	promoverá	a	realização	de	audiência	pública	
para	informação	sobre	o	projeto	e	seus	impactos	ambientais	e	discussão	do	RIMA.”		

D)	Não	há	necessidade	de	prévia	autorização	da	União	para	a	utilização	dos	biomas	referidos,	pois	
eles	são	patrimônio	nacional,	e	não	patrimônio	da	União.	

E)	O	STF	já	decidiu	que	o	meio	ambiente	é	sim	direito	fundamental	

Questão	85	

Um	 empreendedor	 deu	 entrada	 em	 pedido	 de	 licenciamento	 ambiental	 no	 órgão	 estadual	
competente.	Após	paralisar	o	procedimento	por	dez	meses,	o	órgão	estadual	informou	que	não	teria	
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capacidade	 técnico-administrativa	 para	 licenciar	 o	 empreendimento	 e	 que	 só	 a	 teria	 após	 a	
realização	e	a	conclusão	de	concurso	público	para	a	contratação	de	servidores,	o	que	demoraria	um	
ano	aproximadamente.	Diante	desses	 fatos,	 o	empreendedor	pediu	arquivamento	do	pedido	no	
órgão	estadual	e	solicitou	a	atuação	do	órgão	ambiental	federal,	que	assumiu	o	procedimento	de	
licenciamento	ambiental.		

Nessa	situação	hipotética,	à	luz	da	Lei	Complementar	n.º	140/2011,	a	atuação	do	órgão	federal		

A)	decorreu	de	competência	residual	com	o	intuito	de	fornecer	apoio	técnico	ao	órgão	estadual	que	
continuará	responsável	pelo	licenciamento.		

B)	decorreu	de	competência	delegada	por	força	de	lei,	que	dispensa	delegação	formal	pelo	titular	
do	órgão	estadual.		

C)	decorreu	da	competência	vertical,	exercida	diante	da	prevalência	do	interesse	federal,	superior	
hierarquicamente	aos	interesses	dos	demais	entes	da	Federação.		

D)	foi	regular,	desde	que	as	licenças	ambientais	tenham	sido	emitidas	sob	a	responsabilidade	dos	
titulares	dos	órgãos	estadual	e	federal.		

E)	 foi	 supletiva,	 em	 substituição	 ao	 órgão	 estadual	 originariamente	 detentor	 da	 atribuição	 para	
licenciar.		

Comentários	

Gabarito:	E	

Alternativa	 “a”:	 houve,	 no	 caso,	 atuação	 supletiva,	 nos	 termos	 do	 art.	 15	 c/c	 art.	 2º	 da	 Lei	
Complementar	 140/2011:"Art.	 2o	 	 Para	 os	 fins	 desta	 Lei	 Complementar,	 consideram-se:	 [...]	 II	 -	
atuação	supletiva:	ação	do	ente	da	Federação	que	se	substitui	ao	ente	federativo	originariamente	
detentor	das	atribuições,	nas	hipóteses	definidas	nesta	Lei	Complementar;	III	-	atuação	subsidiária:	
ação	 do	 ente	 da	 Federação	 que	 visa	 a	 auxiliar	 no	 desempenho	 das	 atribuições	 decorrentes	 das	
competências	 comuns,	 quando	 solicitado	 pelo	 ente	 federativo	 originariamente	 detentor	 das	
atribuições	 definidas	 nesta	 Lei	 Complementar.”	 Art.	 14,	 §3º:"	 O	 decurso	 dos	 prazos	 de	
licenciamento,	 sem	 a	 emissão	 da	 licença	 ambiental,	 não	 implica	 emissão	 tácita	 nem	 autoriza	 a	
prática	de	ato	que	dela	dependa	ou	decorra,	mas	instaura	a	competência	supletiva	referida	no	art.	
15.”	Art.	15.		“Os	entes	federativos	devem	atuar	em	caráter	supletivo	nas	ações	administrativas	de	
licenciamento	e	na	autorização	ambiental,	nas	seguintes	hipóteses:	I	-	inexistindo	órgão	ambiental	
capacitado	 ou	 conselho	 de	 meio	 ambiente	 no	 Estado	 ou	 no	 Distrito	 Federal,	 a	 União	 deve	
desempenhar	as	ações	administrativas	estaduais	ou	distritais	até	a	sua	criação;	II	-	inexistindo	órgão	
ambiental	capacitado	ou	conselho	de	meio	ambiente	no	Município,	o	Estado	deve	desempenhar	as	
ações	administrativas	municipais	até	a	sua	criação;	e	III	-	inexistindo	órgão	ambiental	capacitado	ou	
conselho	 de	 meio	 ambiente	 no	 Estado	 e	 no	 Município,	 a	 União	 deve	 desempenhar	 as	 ações	
administrativas	até	a	sua	criação	em	um	daqueles	entes	federativos".	

Alternativa	“b”:	É	necessária	delegação	formal	mediante	convênio:	Art.	5º	“O	ente	federativo	poderá	
delegar,	 mediante	 convênio,	 a	 execução	 de	 ações	 administrativas	 a	 ele	 atribuídas	 nesta	 Lei	
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Complementar,	 desde	 que	 o	 ente	 destinatário	 da	 delegação	 disponha	 de	 órgão	 ambiental	
capacitado	a	executar	as	ações	administrativas	a	serem	delegadas	e	de	conselho	de	meio	ambiente.”	

Alternativa	“c”:	Não	decorre	da	utilização	do	critério	da	preponderância	do	interesse,	mas	antes,	da	
atuação	supletiva.	

Alternativa	“d”:	A	 licença	pode	ser	emitida	apenas	pelo	órgão	federal	em	atuação	supletiva,	não	
sendo	necessária	a	intervenção	do	órgão	estadual.	

Alternativa	“e”	(CORRETA):	É	justamente	essa	a	dicção	do	art.	2,	II,	da	LC	140/2011:	“II	-	atuação	
supletiva:	ação	do	ente	da	Federação	que	se	substitui	ao	ente	federativo	originariamente	detentor	
das	atribuições,	nas	hipóteses	definidas	nesta	Lei	Complementar.”	

Questão	86	

Acerca	 do	 Sistema	 Nacional	 de	 Unidades	 de	 Conservação	 e	 das	 normas	 relativas	 à	 criação,	
implantação	e	gestão	dessas	unidades,	assinale	a	opção	correta.		

A)	Admite-se	a	transformação	parcial	de	unidade	de	conservação	de	uso	sustentável	em	unidade	de	
conservação	de	proteção	integral,	desde	que	por	meio	de	lei	e	obedecidas	as	exigências	de	prévios	
estudos	e	consulta	pública.		

B)	À	 luz	do	entendimento	do	STF,	é	vedada	a	criação	pelo	poder	público	de	mais	de	um	tipo	de	
unidade	de	conservação	a	partir	de	um	mesmo	procedimento	administrativo.		

C)	As	populações	tradicionais	residentes,	de	maneira	irregular,	em	unidades	de	conservação	poderão	
continuar	a	exercer	as	mesmas	atividades	já	realizadas	nas	áreas	ocupadas	quando	da	criação	da	
unidade.		

D)	O	subsolo	e	o	espaço	aéreo,	desde	que	contribuam	para	a	estabilidade	do	ecossistema	protegido,	
integram	os	limites	das	unidades	de	conservação.		

E)	As	categorias	de	unidades	de	conservação	de	área	de	proteção	ambiental	e	reserva	particular	de	
patrimônio	natural	devem	contar	com	a	delimitação	de	uma	zona	de	amortecimento	no	seu	entorno,	
cujo	regime	jurídico	aplicável	é	o	de	uma	limitação	administrativa	imposta	aos	proprietários,	com	
vistas	a	minimizar	os	impactos	negativos	no	interior	da	unidade	de	conservação.	

Comentários	

Gabarito:	D	

Alternativa	“a”:	As	unidades	de	conservação	do	grupo	de	Uso	Sustentável	podem	ser	transformadas	
total	ou	parcialmente	em	unidades	do	grupo	de	Proteção		Integral,	por	instrumento	normativo	do	
mesmo	nível	hierárquico	do	que	criou	a		unidade	(não	precisa	ser	lei),	desde	que	obedecidos	os	
procedimentos	de	consulta	estabelecidos	no	§		2o	deste	artigo.	“§2º	A	criação	de	uma	unidade	de	
conservação	deve	ser	precedida		de	estudos	técnicos	e	de	consulta	pública	que	permitam	identificar	
a	localização,		a	dimensão	e	os	limites	mais	adequados	para	a	unidade,	conforme	se	dispuser	em		
regulamento.”	(art.	22,	§	5	e	2,	Lei	(9985/2000).	
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Alternativa	“b”:	Não	existe	tal	vedação,	conforme	decisão	do	STF	que	segue:	“(...)Também	se	me	
afigura	equivocada	a	alegação	de	que	o	procedimento	administrativo,	inicialmente	instaurado	para	
a	criação	de	um	parque	nacional,	acabou	por	conduzir	à	criação	de	uma	estação	ecológica	para	fugir	
à	obrigatoriedade	de	realização	da	consulta	pública.	Primeiro,	porque	as	reuniões	públicas	foram	
realizadas.	Segundo,	porque	do	mesmo	procedimento	administrativo	resultou	também	a	criação	do	
Parque	Nacional	Terra	do	Meio.	E	aqui	devo	frisar	que	não	há	qualquer	ilegalidade	na	criação	de	
mais	 de	 um	 tipo	 de	 unidade	 de	 conservação	 da	 natureza	 a	 partir	 de	 um	 único	 procedimento	
administrativo.	 É	 que,	 não	 raro,	 os	 estudos	 técnicos	 e	 as	 próprias	 consultas	 às	 populações	
interessadas	 indicam	essa	 necessidade,	 consideradas	 as	 características	 de	 cada	 um	dos	 tipos	 de	
unidade	de	conservação.	(...)(MS	25.347,	voto	do	rel.	min.	Ayres	Britto,	julgamento	em	17-2-2010,	
Plenário,	DJE	de	19-3-2010.)”	

Alternativa	“c”:	Deverão	ser	tomadas	medidas	para	evitar	a	continuação	das	atividades	irregulares,	
conforme	artigo	artigo	42,	§2º,	da	Lei	do	SNUC:	“§	2º	Até	que	seja	possível	efetuar	o	reassentamento	
de	que	trata	este	artigo,	serão	estabelecidas	normas	e	ações	específicas	destinadas	a	compatibilizar	
a	presença	das	populações	tradicionais	residentes	com	os	objetivos	da	unidade,	sem	prejuízo	dos	
modos	de	vida,	das	fontes	de	subsistência	e	dos	locais	de	moradia	destas	populações,	assegurando-
se	a	sua	participação	na	elaboração	das	referidas	normas	e	ações.”	

Alternativa	“d”	(CORRETA):		Transcrição	do	artigo	24	da	Lei	do	SNUC.	

Alternativa	 “e”:	 As	 unidades	 de	 conservação,	 exceto	 Área	 de	 Proteção	 Ambiental	 e	 Reserva	
Particular	 do	 Patrimônio	 Natural,	 devem	 possuir	 uma	 zona	 de	 amortecimento	 e,	 quando	
conveniente,	corredores	ecológicos,	conforme	artigo	25	da	Lei	do	SNUC.	

Questão	87	

Acerca	do	poder	de	polícia	ambiental,	da	responsabilidade	ambiental	e	das	infrações	ambientais	no	
âmbito	federal,	assinale	a	opção	correta	de	acordo	com	a	legislação	vigente.		

A)	 Na	 apuração	 de	 infrações	 administrativas	 ambientais,	 aplicar-se-á	 prescrição	 intercorrente	
quando	os	processos	 instaurados	 ficarem	paralisados	por	mais	 de	dois	 anos	 sem	 julgamento	ou	
despacho.		

B)	Uma	vez	aplicada	advertência	para	os	casos	de	infrações	de	menor	potencial	ofensivo,	o	órgão	
ambiental	não	poderá	aplicar	multa	pelo	mesmo	fato.		

C)	O	cumprimento	de	termo	de	compromisso	perante	o	órgão	ambiental	relativo	à	conversão	de	
multa	simples	em	prestação	de	serviços	de	preservação	do	meio	ambiente,	obedecidas	as	exigências	
legais,	provoca	efeitos	tanto	na	esfera	administrativa	quanto	na	esfera	civil.		

D)	 Haverá	 ilegalidade	 na	 aplicação	 de	 sanções	 administrativas	 cuja	 fundamentação	 jurídica	
específica	 indique	 ilícito	 constante	 de	 decreto	 regulamentar,	 visto	 que	 a	 responsabilização	
administrativa	ambiental	exige	descrição	de	fatos	ilícitos	em	lei.		

E)	O	Instituto	Chico	Mendes	de	Conservação	da	Biodiversidade	é	incompetente	para	a	lavratura	dos	
autos	de	infrações	cometidas	no	interior	de	unidade	de	conservação	federal,	dado	que	o	poder	de	
polícia	ambiental	no	âmbito	federal	é	exclusivo	do	IBAMA.	
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Comentários	

Gabarito:	C	

Alternativa	“a”:	Incide	a	prescrição	no	procedimento	de	apuração	do	auto	de	infração	paralisado	por	
mais	de	três	anos,	pendente	de	julgamento	ou	despacho,	cujos	autos	serão	arquivados	de	ofício	ou	
mediante	 requerimento	 da	 parte	 interessada,	 sem	 prejuízo	 da	 apuração	 da	 responsabilidade	
funcional	decorrente	da	paralisação.	

Alternativa	 “b”:	A	advertência	 será	aplicada	pela	 inobservância	das	disposições	da	 legislação	em	
vigor,	ou	de	preceitos	regulamentares,	sem	prejuízo	das	demais	sanções	previstas,	conforme	artigo	
72,	§2º	da	Lei	9.605/98.	

Alternativa	“c”	(CORRETA):	Transcrição	do	artigo	146	do	decreto	6.514/2008.	

Alternativa	“d”:	Não	existe	tal	vedação,	pois	as	infrações	administrativas	podem	estar	insculpidas	
em	decreto	(ex:	decreto	6.514/2008).	

Alternativa	“e”:	O	órgão	executor	do	SNUC	é,	primordialmente,	o	ICMBio,	conforme	artigo	6º,	III	da	
Lei	do	SNUC.	O	IBAMA	atua	apenas	supletivamente.	

Questão	88	

Considerando	 o	 que	 dispõem	 as	 normas	 ambientais	 aplicáveis	 em	matéria	 de	 responsabilidade	
administrativa	ambiental	e	de	infrações	administrativas,	assinale	a	opção	correta.		

A)	Se	um	indivíduo	cometer	mais	de	uma	infração	administrativa	ambiental	de	mesma	natureza,	ele	
deverá	ser	apenado	com	aplicação	de	multa	em	triplo,	desde	que	no	momento	do	julgamento	da	
nova	infração	tenha	havido	trânsito	em	julgado	administrativo	da	infração	anterior.		

B)	Por	ocasião	do	julgamento	de	infração	administrativa	contra	a	flora,	caso	a	infração	tenha	sido	
cometida	no	interior	de	unidade	de	conservação	da	natureza,	poderá	haver	agravamento	da	multa	
indicada,	com	sua	aplicação	em	dobro.		

C)	 Há	 impossibilidade	 jurídica	 na	 aplicação	 de	mais	 de	 uma	multa	 ao	mesmo	 empreendimento	
irregular,	com	fundamento	em	tipos	administrativos	distintos,	haja	vista	a	proibição	de	bis	in	idem.		

D)	Após	a	lavratura	do	auto	de	infração	por	falta	de	licenciamento	ambiental,	é	possível,	mediante	
pedido	de	regularização	pelo	infrator	ao	órgão	licenciador,	afastar	a	cobrança	da	multa	aplicada	que	
não	tenha	sido	inscrita	em	dívida	ativa.		

E)	Até	a	apreensão	definitiva	de	caminhão	utilizado	em	transporte	irregular	de	produtos	florestais,	
não	se	admite	a	posse	nem	a	utilização	desse	veículo	pela	administração	pública	federal.	

Comentários	

Gabarito:	B	

Alternativa	“a”:	Não	há	exigência	de	trânsito	em	julgado	administrativo,	conforme	artigo	11	do	Dec.	
6514/08.	

Alternativa	“b”	(CORRETA):	Transcrição	do	artigo	93	do	decreto	6.514/2008.	
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Alternativa	“c”:	Não	há	essa	vedação,	conforme	preceitua	o	artigo	72,	§1º	da	Lei	9.605/98:	“§1º	Se	
o	 infrator	 cometer,	 simultaneamente,	 duas	 ou	 mais	 infrações,	 ser-lhe-ão	 aplicadas,	
cumulativamente,	as	sanções	a	elas	cominadas.”.	

Alternativa	 “d”:	 A	 multa	 diária	 é	 que	 poderá	 deixar	 de	 ser	 aplicada	 caso	 o	 autor	 comprove	 a	
regularização	da	situação,	conforme	artigo	10,	§4º	do	decreto	6.514/2008.	Não	se	afasta	a	cobrança,	
apenas	a	multa	deixa	de	incidir	a	partir	da	comprovação	da	regularização.	

Alternativa	“e”:	Poderá	sim	haver	o	uso	desse	veículo,	conforme	artigo	104	do	decreto	6.514/2008:	
“Art.	 104.	 A	 autoridade	 ambiental,	 mediante	 decisão	 fundamentada	 em	 que	 se	 demonstre	 a	
existência	de	interesse	público	relevante,	poderá	autorizar	o	uso	do	bem	apreendido	nas	hipóteses	
em	que	não	haja	outro	meio	disponível	para	a	consecução	da	respectiva	ação	fiscalizatória.	

Parágrafo	único.	Os	veículos	de	qualquer	natureza	que	forem	apreendidos	poderão	ser	utilizados	
pela	administração	ambiental	para	fazer	o	deslocamento	do	material	apreendido	até	local	adequado	
ou	para	promover	a	recomposição	do	dano	ambiental.”	

Questão	89	

Um	empreendedor	e	posseiro	ocupa	informalmente	um	imóvel	rural	de	cerca	de	três	módulos	fiscais	
em	 área	 de	 floresta	 na	 Amazônia	 Legal	 e	 exerce	 desde	 2005	 atividades	 agrossilvipastoris	
consolidadas	em	50%	do	 imóvel,	cuja	utilização	envolve,	em	uma	parte,	a	plantação	de	soja,	em	
outra,	a	criação	de	gado	em	APP,	próxima	a	um	pequeno	córrego	para	que	os	animais	tenham	acesso	
à	água.	Nos	outros	50%	do	imóvel,	em	que	a	vegetação	nativa	continua	preservada,	o	empreendedor	
pretende	futuramente	utilizar	parte	da	área	para	novas	atividades	agrossilvipastoris.	O	imóvel	não	
apresenta	regularização	da	reserva	legal.	Considerando	essa	situação	hipotética,	assinale	a	opção	
correta	a	respeito	da	regularização	ambiental	do	imóvel	em	questão,	conforme	a	legislação	aplicável.		

A)	Para	fins	de	regularização,	a	área	de	reserva	legal	do	imóvel	deverá	estar	registrada	no	CAR	do	
cartório	de	registro	de	imóveis.		

B)	Se	houver	autorização	prévia	do	órgão	competente,	será	permitido	ao	empreendedor	realizar	o	
corte	raso	da	vegetação	nativa	de	área	ainda	não	utilizada,	desde	que	respeitado	o	percentual	de	
20%	do	imóvel	a	título	de	reserva	legal.		

C)	 A	 continuidade	 da	 atividade	 agrossilvipastoril	 do	 empreendedor	 na	 APP	 será	 permitida	 se	 a	
atividade	for	 informada	no	CAR	e	se	forem	atendidos	os	critérios	técnicos	previstos	na	legislação	
referente	à	parte	da	APP	a	ser	recomposta.		

D)	 A	 regularidade	 da	 reserva	 legal	 depende	 da	 regularidade	 fundiária,	 de	 modo	 que	 deve	 ser	
requerida	pelo	seu	legítimo	proprietário.		

E)	 Desde	 que	 previsto	 no	 zoneamento	 ecológico-econômico	 do	 estado,	 o	 órgão	 ambiental	
competente,	ouvido	o	conselho	de	meio	ambiente,	poderá	dispensar	a	delimitação	de	reserva	legal	
do	imóvel.	

Comentários	

Gabarito:	C	
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Alternativa	“a”:	O	registro	no	CAR,	inovação	do	Código	Florestal	de	2012,	não	é	feito	no	cartório	de	
registro	 de	 imóveis.	 O	 registro	 da	 Reserva	 Legal	 no	 CAR	 desobriga	 a	 averbação	 no	 Cartório	 de	
Registro	de	Imóveis,	sendo	que,	no	período	entre	a	data	da	publicação	desta	Lei	e	o	registro	no	CAR,	
o	proprietário	ou	possuidor	rural	que	desejar	fazer	a	averbação	terá	direito	à	gratuidade	deste	ato	
(Lei	 12.651/2012.	 Art.	 18,	 §4º).	 A	 inscrição	 do	 imóvel	 rural	 no	 CAR	 deverá	 ser	 feita,	
preferencialmente,	no	órgão	ambiental	municipal	ou	estadual.	

Alternativa	 “b”:	 Como	o	 Bioma	 em	questão	 é	 Floresta	Amazônica,	 deve	 ser	mantido	 a	 título	 de	
Reserva	Legal	um	percentual	de	80%.	Neste	caso,	como	o	proprietário	tem	uma	propriedade	com	
menos	de	4	módulos	fiscais,	apesar	de	já	ter	convertido	50%	de	sua	área,	não	necessitará	realizar	a	
recuperação,	por	se	tratar	de	uma	área	de	uso	consolidado,	pois	o	desmate	ocorreu	anteriormente	
a	22/07/2008.	

Alternativa	“c”	(CORRETA):	Nos	termos	do	artigo	61-A	do	Código	Florestal.	

Alternativa	“d”:	A	regularidade	da	reserva	legal	independe	da	regularidade	fundiária.	Perceba	que	o	
Código,	sempre	fala	em	propriedade	e	posse.	O	posseiro,	então,	ao	realizar	o	CAR	de	sua	posse,	
atinge	a	primeira	etapa	da	regularização	ambiental.	A	segunda	etapa	será	o	PRA,	onde	será	proposta	
a	recuperação	do	passivo	ambiental.	

Alternativa	“e”:	As	hipóteses	de	dispensa	de	reserva	legal	estão	no	artigo	12,	§6º,	7º	e	8º	do	código	
florestal,	não	estando	a	hipótese	do	enunciado.	

Questão	90	

Assinale	a	opção	correta	acerca	do	EIA	e	do	procedimento	de	licenciamento	ambiental.		

A	Para	o	licenciamento	ambiental	de	empreendimentos	a	serem	instalados	em	municípios	com	mais	
de	vinte	mil	habitantes,	exige-se	a	realização	de	audiência	pública	para	expor	o	conteúdo	do	EIA	e	
do	respectivo	RIMA,	bem	como	para	recolher	sugestões	e	dirimir	dúvidas.		

B	No	âmbito	do	conteúdo	do	EIA,	os	 impactos	ambientais	a	serem	analisados	são	os	capazes	de	
afetar	direta	ou	indiretamente	a	biota	e	a	qualidade	dos	recursos	naturais,	afastando-se	os	impactos	
de	ordem	econômica	ou	social.		

C	 O	 empreendedor	 e	 os	 profissionais	 que	 elaboram	 o	 EIA	 são	 responsáveis	 pelas	 informações	
apresentadas	 ao	 órgão	 ambiental	 competente	 e	 estão	 sujeitos	 a	 sanções	 nos	 âmbitos	
administrativo,	penal	e	civil.		

D	Para	fins	de	orientar	o	poluidor	no	cumprimento	de	medidas	de	recuperação	e(ou)	indenização	
por	danos	causados	em	virtude	de	atividade	 industrial,	exige-se	o	 instrumento	do	 licenciamento	
ambiental.		

E	Nos	casos	devidamente	justificados,	para	se	aumentar	a	economicidade	e	eficiência,	admite-se	o	
procedimento	 de	 licenciamento	 ambiental	 conjunto,	 por	 exemplo,	 entre	 os	 órgãos	 ambientais	
federal	e	estaduais.	

Comentários	

Gabarito:	C	
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Alternativa	“a”:	A	 licença	ambiental	para	empreendimentos	e	atividades	consideradas	efetiva	ou	
potencialmente	 causadoras	de	 significativa	degradação	do	meio	dependerá	de	prévio	estudo	de	
impacto	ambiental	e	respectivo	relatório	de	impacto	sobre	o	meio	ambiente	(EIA/RIMA),	ao	qual	
dar-se-á	publicidade,	garantida	a	realização	de	audiências	públicas,	quando	couber,	de	acordo	com	
a	regulamentação.	Portanto,	não	existe	esse	requisito	de	20	mil	habitantes,	depende	do	potencial	
causador	de	degradação.	

Alternativa	“b”:	o	enunciado	fere	o	artigo	1º,	II,	da	Resolução	CONAMA	1/86.	

Alternativa	“c”	(CORRETA):	Transcrição	do	artigo	11,	§único	da	Resolução	CONAMA	237/97.	

Alternativa	“d”:	Licenciamento	Ambiental	tem	caráter	preventivo.	O	licenciamento	ambiental	é	o	
procedimento	administrativo	destinado	a	licenciar	atividades	ou	empreendimentos	utilizadores	de	
recursos	 ambientais,	 efetiva	 ou	 potencialmente	 poluidores	 ou	 capazes,	 sob	 qualquer	 forma,	 de	
causar	degradação	ambiental.	

Alternativa	 “e”:	 Fere	 o	 artigo	 13	 da	 LC	 140:	 “Art.	 13.	 	 Os	 empreendimentos	 e	 atividades	 são	
licenciados	ou	autorizados,	ambientalmente,	por	um	único	ente	federativo,	em	conformidade	com	
as	atribuições	estabelecidas	nos	termos	desta	Lei	Complementar.	§	1o		Os	demais	entes	federativos	
interessados	podem	manifestar-se	ao	órgão	responsável	pela	 licença	ou	autorização,	de	maneira	
não	vinculante,	respeitados	os	prazos	e	procedimentos	do	licenciamento	ambiental.”	

Questão	91	

Dado	que,	em	determinadas	situações,	o	instrumento	do	licenciamento	ambiental	se	relaciona	com	
as	 unidades	 de	 conservação	 da	 natureza,	 assinale	 a	 opção	 correta	 de	 acordo	 com	 a	 legislação	
ambiental	e	sua	jurisprudência.		

A)	Se	o	empreendimento	de	 significativo	 impacto	ambiental	afetar	a	 zona	de	amortecimento	da	
unidade	 de	 conservação,	 o	 órgão	 licenciador	 deverá	 solicitar	 opinião	 do	 órgão	 ambiental	
responsável	pela	gestão	da	unidade.		

B)	No	licenciamento	ambiental	de	empreendimento	causador	de	significativo	impacto	ambiental,	o	
empreendedor	é	obrigado	a	apoiar	a	implantação	e	a	manutenção	de	unidade	de	conservação	de	
proteção	integral	a	título	de	compensação	ambiental.	Esse	apoio	é	feito	mediante	investimento,	cujo	
montante	 deve	 pagar,	 no	 mínimo,	 meio	 por	 cento	 dos	 custos	 totais	 da	 implantação	 do	
empreendimento.		

C)	 A	 indicação,	 pelo	 órgão	 licenciador,	 do	 montante	 total	 a	 ser	 pago	 a	 título	 de	 compensação	
ambiental,	 à	 luz	 do	 entendimento	 do	 STF,	 deve	 ocorrer	 de	 acordo	 com	 o	 grau	 de	 impacto	
significativo	negativo	do	empreendimento	indicado	no	EIA	e	respectivo	relatório	(EIA/RIMA).		

D)	Ao	se	aplicarem	recursos	de	compensação	ambiental	na	manutenção	de	unidades	de	conservação	
já	criadas,	devem-se	priorizar	as	pesquisas	sobre	o	manejo	da	unidade	e	área	de	amortecimento	em	
relação	 à	 aquisição	 de	 bens	 e	 serviços	 necessários	 à	 implantação,	 gestão,	 monitoramento	 e	
proteção.		

E)	As	atividades	humanas	no	 interior	de	unidades	de	conservação	de	uso	sustentável,	desde	que	
compatíveis	com	os	objetivos	dessas	unidades,	devem	ser	precedidas	de	licenciamento	ambiental.	
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Comentários	

Gabarito:	C	

Alternativa	“a”:	Exige-se	não	apenas	opinião,	mas	autorização,	conforme	artigo	36,	§3º	da	Lei	do	
SNUC.	

Alternativa	“b”:	o	percentual	mínimo	de	0,5%	foi	considerado	inconstitucional	pelo	STF	(ADI	3378-
6/2008).	

Alternativa	“c”	(CORRETA):	Com	base	na	ADI	3378-6/2008.	

Alternativa	“d”:	Fere	o	artigo	9º	da	Resolução	CONAMA	371/2006.	

Alternativa	“e”:	Nem	todas	as	atividades	humanas	necessitam	de	licenciamento	ambiental.	

Questão	92	

A	respeito	do	direito	dos	tratados,	assinale	a	opção	correta.	

A)	É	vedado	que	mais	de	dois	Estados	sejam	depositários	de	um	mesmo	tratado.	

B)	Diferentemente	da	Convenção	de	Havana	sobre	Tratados,	a	Convenção	de	Viena	sobre	o	Direito	
dos	Tratados	não	traz	qualquer	definição	do	termo	tratado.	

C)	Um	tratado	somente	pode	criar	obrigações	para	um	terceiro	Estado	que	dele	não	faça	parte	se	
este	consentiu	expressamente,	por	escrito,	nesse	sentido.	

D)	 É	 vedada	 a	 extinção	 de	 um	 tratado	 multilateral	 em	 virtude	 de	 violação	 substancial	 de	 suas	
disposições	por	uma	das	partes.	

E)	 Um	 ato	 relativo	 à	 conclusão	 de	 um	 tratado	 por	 pessoa	 que	 não	 possa	 ser	 considerada	
representante	de	um	Estado	gera	nulidade	insanável	no	instrumento.	

Comentários	

Letra	A:	errada.	Não	há	nenhum	impedimento	a	que	dois	ou	mais	Estados	sejam	depositários	de	um	
tratado	internacional.	Segundo	o	art.	76,	CV/69,	o	depositário	pode	ser	um	ou	mais	Estados,	uma	
organização	internacional	ou	o	principal	funcionário	administrativo	dessa	organização.		

Letra	B:	errada.	A	CV/69	define	tratado	como	sendo	um	“acordo	internacional	concluído	por	escrito	
entre	 Estados	 e	 regido	 pelo	 Direito	 Internacional,	 quer	 conste	 de	 um	 dois	 ou	mais	 instrumentos	
conexos,	qualquer	que	seja	sua	denominação	específica”.		

Letra	C:	correta.	Segundo	o	art.	34,	CV/69,	um	tratado	não	gera	obrigações	para	um	terceiro	Estado	
sem	 o	 seu	 consentimento.	 Entretanto,	 isso	 pode	 acontecer	 se	 o	 terceiro	 Estado	 aceitar	
expressamente,	por	escrito,	essa	obrigação.		

Letra	D:	errada.	A	violação	substancial	de	um	tratado	(multilateral	ou	bilateral)	pode	resultar	na	sua	
extinção	ou	suspensão	(art.	60,	CV/69).		

Letra	E:	errada.	Se	um	ato	relativo	à	conclusão	de	um	tratado	for	praticado	por	pessoa	que	não	seja	
considerada	representante	do	Estado,	não	produzirá	efeitos	 jurídicos.	Entretanto,	ele	poderá	ser	
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convalidado	pelo	próprio	Estado.	É	o	que	prevê	o	art.	8º,	CV/69,	segundo	o	qual	“um	ato	relativo	à	
conclusão	 de	 um	 tratado	 praticado	 por	 uma	 pessoa	 que,	 nos	 termos	 do	 artigo	 7,	 não	 pode	 ser	
considerada	representante	de	um	Estado	para	esse	fim	não	produz	efeitos	jurídicos,	a	não	ser	que	
seja	confirmado,	posteriormente,	por	esse	Estado”.		

O	gabarito	é	a	letra	C.	

Questão	93	

Raul,	 nacional	 do	 Estado	 X,	 solicitou	 asilo	 diplomático	 na	 embaixada	 do	 Estado	 Y,	 localizada	 no	
território	do	Estado	Z,	alegando	que	tem	sofrido	perseguição	política	por	ação	conjunta	dos	Estados	
X	 e	 Z.	 O	 asilo	 diplomático	 foi	 concedido	 pelo	 Estado	 Y,	 que	 reconhece	 como	 norma	 de	 direito	
internacional	costumeiro	o	asilo	diplomático,	ao	passo	que	o	Estado	Z	alega	que	nunca	reconheceu	
tal	norma	como	válida	e	obrigatória	para	si.	Nessa	situação	hipotética:	

A)	o	Estado	Y	não	pode	entregar	Raul	às	autoridades	do	Estado	Z,	após	a	concessão	do	asilo,	mas	
pode	entregá-lo	às	autoridades	de	seu	próprio	Estado.	

B)	o	Estado	Z	está	obrigado	a	conceder	a	Raul	um	salvo-conduto	para	que	ele	deixe	o	seu	território.	

C)	a	embaixada	do	Estado	Y,	localizada	no	território	do	Estado	Z,	é	inviolável,	mesmo	estando	Raul	
em	seu	interior.	

D)	Raul	tem	direito	a	ter	reconhecido	pelo	Estado	Z	o	asilo	diplomático	concedido	pelo	Estado	Y.		

E)	o	Estado	Y	tem	o	dever	de	aplicar	a	Raul	o	princípio	aut	dedere	aut	judicare.	

Comentários	

Letra	A:	errada.	O	Estado	asilante	(Estado	Y)	poderá,	sim,	entregar	o	asilado	às	autoridades	do	Estado	
territorial	(Estado	Z).		

Letra	B:	errada.	O	Estado	territorial	(Estado	Z)	somente	será	obrigado	a	conceder	o	salvo-conduto	se	
tiver	exigido	que	o	asilado	seja	retirado	do	país.		

Letra	C:	correta.	Os	locais	da	missão	diplomática	são	invioláveis.	Assim,	as	autoridades	do	Estado	Z	
não	poderão	neles	penetrar.		

Letra	D:	errada.	Não	se	pode	dizer	que	Raul	tem	direito	a	ter	reconhecido	o	asilo	diplomático	pelo	
Estado	Z.	O	governo	do	Estado	territorial	(Estado	Z)	pode,	afinal,	exigir	que	o	asilado	seja	retirado	do	
País.		

Letra	E:	errada.	O	princípio	aut	dedere	aut	judicare	(“extraditar	ou	julgar”)	tem	como	objetivo	evitar	
a	impunidade	no	sistema	internacional.	Os	Estados	deverão	julgar	os	criminosos	ou,	então,	extraditá-
los.	Esse	princípio	não	se	aplica	na	situação	apresentada.	Isso	porque	o	Estado	Y	está	diante	de	uma	
decisão	de	conceder	o	asilo	político	ou	de	entregar	o	indivíduo	às	autoridades	do	Estado	territorial.		

O	gabarito	é	a	letra	C.	

Questão	94	

Assinale	a	opção	correta	com	relação	ao	estatuto	de	igualdade	entre	brasileiros	e	portugueses.	
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A)	O	brasileiro	ou	o	português	beneficiário	do	estatuto	de	igualdade	que	se	encontrar	em	um	terceiro	
Estado	poderá	 gozar	 da	 proteção	diplomática	 tanto	do	 Estado	da	 residência	 habitual	 quanto	do	
Estado	da	nacionalidade.	

B)	Excetuam-se	do	regime	de	equiparação	somente	os	direitos	expressamente	reservados	em	lei	por	
ambos	os	Estados.	

C)	No	Brasil,	o	estatuto	de	 igualdade	será	atribuído	por	ato	conjunto	do	ministro	da	Justiça	e	do	
ministro	das	Relações	Exteriores.	

D)	 O	 brasileiro	 em	 Portugal	 ou	 o	 português	 no	 Brasil,	 independentemente	 de	 requerimento	 à	
autoridade	competente,	poderá	gozar	de	direitos	políticos	após	dois	anos	de	residência	habitual.	

E)	O	brasileiro	ou	o	português	beneficiário	do	estatuto	de	igualdade	não	estará	sujeito	à	extradição,	
salvo	se	essa	for	requerida	pelo	governo	do	Estado	da	nacionalidade.	

Comentários		

Letra	A:	errada.	O	Estatuto	da	Igualdade	é	um	tratado	bilateral	entre	Brasil	e	Portugal.	Assim,	ele	
versa	sobre	o	tratamento	especial	a	ser	concedido	aos	brasileiros	em	Portugal	e	aos	portugueses	no	
Brasil.	O	Estatuto	da	Igualdade	não	vincula	terceiros	Estados.		

Letra	B:	errada.	Segundo	o	art.	4º,	do	Estatuto	da	Igualdade,	“excetuam-se	do	regime	de	equiparação	
os	direitos	reservados	exclusivamente,	pela	Constituição	de	cada	um	dos	Estados,	aos	que	tenham	
nacionalidade	originária”.		

Letra	C:	errada.	No	Brasil,	a	 igualdade	de	direitos	será	 reconhecida	por	decisão	do	Ministério	da	
Justiça.		

Letra	D:	errada.	O	gozo	de	direitos	políticos	somente	será	reconhecido	aos	que	tiverem	5	(cinco)	
anos	de	residência	permanente,	dependendo	de	requerimento	à	autoridade	competente.		

Letra	E:	correta.	Como	regra	geral,	os	beneficiários	do	estatuto	da	igualdade	não	estarão	sujeitos	à	
extradição.	A	única	possibilidade	de	extradição	é	quando	ela	for	requerida	pelo	governo	do	Estado	
de	nacionalidade.		

O	gabarito	é	a	letra	E.	

Questão	95	

Com	referência	à	proteção	internacional	dos	direitos	humanos,	assinale	a	opção	correta.	

A)	O	III	Protocolo	Facultativo	ao	Pacto	Internacional	de	Direitos	Civis	e	Políticos	possibilita	que	um	
Estado-parte	aceite	a	 jurisdição	do	TPI	para	casos	de	graves	e	sistemáticas	violações	aos	direitos	
inderrogáveis	estabelecidos	no	pacto.	

B)	A	Declaração	Universal	dos	Direitos	Humanos	contém	direitos	de	cunho	social,	como	assistência	
à	maternidade	e	à	infância	e	férias	periódicas	remuneradas.	

C)	A	Corte	 Internacional	de	Justiça	 já	considerou	o	direito	ao	desenvolvimento,	contido	no	Pacto	
Internacional	de	Direitos	Econômicos,	Sociais	e	Culturais,	como	norma	jus	cogens.		
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D)	 O	 Conselho	 de	 Direitos	 Humanos	 possui	 a	 metade	 de	 seus	 membros	 composta	 de	 experts	
independentes	e	a	outra	metade	composta	por	representantes	de	Estados-membros	da	ONU.	

E)	 Durante	 a	 Conferência	 de	 Viena	 sobre	 Direitos	 Humanos	 de	 1993,	 foi	 adotado	 o	 texto	 da	
Convenção	Mundial	de	Direitos	Humanos.	

Comentários	

Letra	A:	errada.	A	jurisdição	do	Tribunal	Penal	Internacional	(TPI)	será	aceita	pelos	Estados-parte	do	
Estatuto	de	Roma.		

Letra	B:	correta.	O	art.	24,	da	DUDH,	dispõe	que	“todo	ser	humano	tem	direito	a	repouso	e	lazer,	
inclusive	a	limitação	razoável	das	horas	de	trabalho	e	a	férias	remuneradas	periódicas”.	Por	sua	vez,	
o	art.	25,	da	DUDH,	estabelece	que	“a	maternidade	e	a	infância	têm	direito	a	cuidados	e	assistência	
especiais”.	Ambos	são	direitos	de	cunho	social.		

Letra	C:	errada.	O	direito	ao	desenvolvimento,	embora	seja	um	direito	dos	Estados,	não	pode	ser	
considerado	uma	norma	jus	cogens.		

Letra	D:	errada.	O	Conselho	de	Direitos	Humanos	é	composto	por	47	Estados-membros	eleitos	para	
um	período	de	3	anos.		

Letra	E:	errada.	A	II	Conferência	Internacional	de	Direitos	Humanos	(Conferência	de	Viena),	realizada	
em	1993,	consagrou	a	universalidade	e	a	indivisibilidade	dos	direitos	humanos.	Não	se	pode	dizer,	
entretanto,	que	foi	adotado	o	texto	de	uma	Convenção	Mundial	de	Direitos	Humanos.		

O	gabarito	é	a	letra	B.	

Questão	96	

No	que	se	refere	à	regulação	internacional	do	espaço	aéreo	e	do	espaço	extra-atmosférico,	assinale	
a	opção	correta.	

A)	Os	Estados	que	desenvolvam	atividade	no	espaço	cósmico	têm	o	dever	de	informar	o	secretário-
geral	da	ONU	sobre	a	natureza	dessas	atividades.	

B)	 Em	 caso	 de	 sequestro	 de	 aeronave,	 é	 autorizado	 ao	 comandante	 exigir	 a	 ajuda	 de	 qualquer	
passageiro,	a	fim	de	tomar	medidas	coercitivas	contra	o	indivíduo	que	cometer	esse	ilícito.	

C)	O	TPI	é	a	corte	competente	para	exercer	a	jurisdição	em	casos	de	sequestro	de	aeronaves,	salvo	
se	o	Estado	de	matrícula	da	aeronave	se	dispuser	a	processar	o	acusado.	

D)	 A	 exploração	 e	 o	 uso	 do	 espaço	 cósmico,	 inclusive	 da	 Lua	 e	 dos	 demais	 corpos	 celestes,	 se	
fundamenta	nos	princípios	da	cooperação,	da	assistência	mútua	e	da	efetividade.	

E)	A	Convenção	sobre	Responsabilidade	 Internacional	por	Danos	Causados	por	Objetos	Espaciais	
dispensa	o	esgotamento	prévio	de	recursos	internos	em	caso	de	pedido	de	indenização	ao	Estado	
lançador.	

Comentários		
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Letra	A:	errada.	Os	Estados	têm	o	dever	de	informar	o	Secretário	Geral	da	ONU	sobre	a	natureza	de	
suas	atividades	no	espaço	cósmico.	Entretanto,	somente	terão	que	fazê-lo	quando	isso	for	possível	
e	 realizável.	É	o	que	prevê	o	art.	11,	do	Tratado	sobre	Princípios	Reguladores	das	atividades	dos	
Estados	na	exploração	e	uso	do	Espaço	cósmico,	inclusive	a	Lua	e	demais	corpos	celestes.		

Letra	B:	errada.	O	comandante	da	aeronave	não	poderá	exigir	a	ajuda	de	passageiros	em	caso	de	
sequestro	 de	 aeronave.	 Poderá,	 entretanto,	 autorizar	 a	 ajuda	 de	 passageiro.	Quanto	 aos	 outros	
membros	 da	 tripulação,	 o	 comandante	 poderá	 exigir	 ou	 autorizar	 a	 ajuda	 destes	 em	 caso	 de	
sequestro	de	aeronave.		

Letra	C:	 errada.	Não	há	que	 se	 falar	 em	exercício	da	 jurisdição	do	TPI	 em	caso	de	 sequestro	de	
aeronaves.	O	TPI	tem	competência	para	proceder	ao	julgamento	dos	seguintes	crimes:	i)	crimes	de	
guerra;	ii)	crimes	contra	a	humanidade;	iii)	crime	de	genocídio	e;	iv)	crime	de	agressão.		

Letra	D:	errada.	A	cooperação	e	assistência	mútua	são	princípios	aplicáveis	à	exploração	e	ao	uso	do	
espaço	cósmico.		

Letra	E:	correta.	Segundo	o	art.	11,	da	Convenção	sobre	a	Responsabilidade	Internacional	por	Danos	
Causados	por	Objetos	Espaciais,	“para	a	apresentação	de	um	pedido	de	indenização	a	um	Estado	
lançador	por	dano	com	o	amparo	desta	Convenção,	não	será	necessário	que	se	esgotem	previamente	
os	recursos	locais	que	possam	estar	à	disposição	de	um	Estado	demandante,	ou	de	pessoa	física	ou	
jurídica	que	o	Estado	represente”.	Em	outras	palavras,	o	pedido	de	indenização	feito	por	um	Estado	
a	um	Estado	lançador	dispensa	o	prévio	esgotamento	de	recursos	internos.		

O	gabarito	é	a	letra	E.	

Questão	97	

Ao	realizar	um	cruzeiro	turístico,	uma	embarcação	de	pavilhão	do	Estado	A	parou	em	área	situada	
na	zona	econômica	exclusiva	do	Estado	B	e	lá	permaneceu.	Após	dez	dias,	autoridades	do	Estado	B	
apreenderam	a	embarcação	sob	a	alegação	de	que	esta	deveria	ter	informado	que	permaneceria	
parada	naquela	área,	sendo	a	ausência	de	informação	motivo	para	suspeitar	de	seu	engajamento	
em	atividade	ilícita.	Nessa	situação	hipotética,	a	atitude	do	Estado	B	violou:	

A)	o	direito	de	passagem	em	trânsito	da	embarcação.	

B)	a	liberdade	de	navegação	da	embarcação.	

C)	a	liberdade	de	exploração	econômica	da	embarcação.	

D)	a	liberdade	do	estatuto	de	bandeira	da	embarcação.	

E)	o	direito	de	passagem	inocente	da	embarcação.	

Comentários	

Na	zona	econômica	exclusiva,	 todos	os	Estados	 (costeiros	ou	sem	 litoral)	gozam	da	 liberdade	de	
navegação.	Na	situação	apresentada,	a	liberdade	de	navegação	do	Estado	A	foi	violada	pelo	Estado	
B,	ao	apreender	a	embarcação	em	zona	econômica	exclusiva.	

O	gabarito	é	a	letra	B.	
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Questão	98	

Pedro,	nacional	do	Estado	A	e	residente	no	Estado	B,	celebrou	contrato	de	prestação	de	serviço	com	
empresa	sediada	no	Estado	C.	O	contrato	 foi	 celebrado	no	Estado	D	e	sua	execução	dar-se-á	no	
Estado	E.	Nessa	situação	hipotética,	a	obrigação	resultante	do	contrato	reputa-se	constituída	no:	

A)	Estado	C,	onde	se	encontra	a	sede	do	executante.	

B)	Estado	B,	onde	Pedro	reside.		

C)	Estado	da	nacionalidade	de	Pedro,	ou	seja,	no	Estado	A.		

D)	Estado	D,	onde	Pedro	celebrou	o	contrato.	

E)	Estado	E,	onde	será	executado	o	contrato.	

Comentários	

Essa	questão	foi	anulada,	pois	o	enunciado	deu	margem	a	interpretações	divergentes.	

Mas	vamos	entender	melhor.	

Segundo	o	art.	9º,	da	LINDB,	para	qualificar	e	reger	as	obrigações,	aplicar-se-á	a	lei	do	país	em	que	
se	constituírem.	Assim,	na	situação	apresentada,	será	aplicada	a	lei	do	Estado	D,	pois	é	nesse	Estado	
que	o	contrato	foi	celebrado.	O	gabarito	deveria	ser,	então,	a	letra	D.	

Entretanto,	veja	o	que	diz	o	art.	9º,	§	2o,	da	LINDB:	

Art.	9º	(...)	

§	2o	A	obrigação	resultante	do	contrato	reputa-se	constituída	no	lugar	em	que	residir	o	proponente.	

O	proponente	é	a	empresa	que	presta	os	serviços,	cujo	domicílio	está	no	Estado	C.	Assim,	pela	regra	
do	art.	9º,	§	2o,	da	LINDB,	seria	aplicável	a	legislação	do	Estado	C.		

Questão	99	

O	instrumento	que	regula	atualmente	a	solução	de	controvérsias	no	âmbito	do	MERCOSUL	é	o:	

A)	Protocolo	de	Ouro	Preto.		

B)	Protocolo	de	Brasília.	

C)	Protocolo	de	Assunção.	

D)	Protocolo	de	las	Leñas.	

E)	Protocolo	de	Olivos.	

Comentários	

Letra	A:	 errada.	O	Protocolo	de	Ouro	Preto	estabeleceu	a	 estrutura	 institucional	do	MERCOSUL,	
reconhecendo-lhe	personalidade	jurídica	de	direito	internacional	público.		

Letra	B:	errada.	O	Protocolo	de	Brasília	foi	o	documento	que,	originalmente,	concebeu	um	sistema	
de	solução	de	controvérsias	para	o	MERCOSUL,	tendo	sido	derrogado	pelo	Protocolo	de	Olivos.		
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Letra	C:	errada.	O	Tratado	de	Assunção	foi	o	responsável	pela	instituição	do	MERCOSUL.		

Letra	D:	errada.	O	Protocolo	de	Las	Leñas	é	destinado	a	intensificar	a	cooperação	jurisdicional	em	
matéria	civil,	comercial,	trabalhista	e	administrativa	entre	os	Estados-parte	do	MERCOSUL.		

Letra	E:	correta.	O	sistema	de	solução	de	controvérsias	do	MERCOSUL	é,	atualmente,	regulado	pelo	
Protocolo	de	Olivos.		

O	gabarito	é	a	letra	E.		

Questão	100	

Entre	os	órgãos	do	TPI,	inclui-se	o(a):	

A)	sala	para	crimes	contra	a	humanidade.	

B)	gabinete	do	procurador.	

C)	sala	ad	hoc	para	a	ex-Iugoslávia.	

D)	sala	do	júri.	

E)	gabinete	do	diretor-geral.	

Comentários		

Segundo	 o	 art.	 34,	 do	 Estatuto	 de	 Roma,	 são	 órgãos	 do	 TPI:	 i)	 a	 Presidência;	 ii)	 uma	 Seção	 de	
Recursos,	uma	Seção	de	Julgamento	em	Primeira	instância	e	uma	Seção	de	Instrução;	iii)	o	Gabinete	
do	Procurador	e;	iv)	a	Secretaria.		O	gabarito	é	a	letra	B	
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