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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Olá, servidores. Tudo bem? 

O edital do TRF da 4ª Região foi publicado e a preparação deve ser intensificada nesta reta final. 

Pensando nisso, a equipe de Discursivas do Estratégia Concursos preparou este e-book para 

mostrar-lhes as características das provas de Estudo de Caso e de Redação da Fundação Carlos 

Chagas – FCC. 

Primeiramente, vejam os cargos que exigirão Estudo de Caso do candidato: 

Analista Judiciário – Área Judiciária – 1; Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador 

Federal – 2, Analista Judiciário – Área Apoio  especializado – Especialidade Infraestrutura em Tecnologia da Informação – 

3, Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Sistemas de Tecnologia da Informação– 4, Técnico 

Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação – 6 – e Técnico Judiciário – Área 

Administrativa – Especialidade Segurança e Transporte – 7. 

A Prova Estudo de Caso destinar-se-á a avaliar o domínio de conteúdo dos temas abordados, a 

experiência prévia do candidato e sua adequabilidade quanto às atribuições do cargo e 

especialidade. Constará de 02 (duas) questões práticas, para os quais o candidato deverá 

apresentar, por escrito, as soluções. Os temas versarão sobre conteúdo pertinente 

a Conhecimentos Específicos, conforme programa constante do Edital, adequados às atribuições 

do cargo/área/especialidade para o qual o candidato se inscreveu, observando-se o disposto no 

quadro abaixo: 
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Cada uma das questões será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando-se 

habilitado o candidato que tiver obtido, no conjunto das duas questões, média igual ou superior a 

5 (cinco). Logo, a prova de Estudo de Caso corresponderá a 20% da pontuação total. 

Na Prova Estudo de Caso, deverá ser rigorosamente observado o limite máximo de 20 (vinte) 

linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos ao Estudo de Caso. Aqui, percebe-se que o 

candidato terá de exercitar, ao máximo, seu poder de concisão na linguagem escrita. 

Os alunos me perguntam muito como seria a estrutura de um Estudo de Caso. Para tanto, trago-

lhes a tabela abaixo para facilitar o entendimento que, de maneira geral, funciona muito bem: 

 

Há algumas variações em torno dessa tabela, mas deixaremos para nos aprofundar nesse assunto 

nos nossos Cursos de Estudo de Caso p/ TRF 4. O Professor Márcio Damasceno é especialista em 

Estudo de Caso e costuma acertar os temas. Acredito que não será diferente desta vez!  

Ademais, como forma de ambientá-los no estilo de cobrança e nos temas abordados pela banca 

FCC, ele separou todos os temas disponíveis das disciplinas objeto de cobrança da prova discursiva 

para os cargos de AJAJ e OJAF. Como complemento, encontram-se também disponíveis, para essas 

disciplinas, os temas cobrados em provas anteriores de TRFs de outras bancas. . Alguns, inclusive, 

serão trabalhados nos nossos cursos. 

Para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, será cobrada uma Prova Discursiva – 

Redação. Nessa prova, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo-argumentativo, que 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorMateria/discursivas-para-trf-4-regiao-865/
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valerá 10 pontos, a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral não atrelado 

necessariamente ao Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos referido no Edital. 

Pessoal, chamo a atenção de vocês para dois aspectos muito importantes da prova de Redação: 

 A Expressão (correção gramatical) corresponderá a apenas 10% da nota (1 ponto), ou seja, 

pouco relevante; 

 A Estrutura obrigatória em textos dissertativos argumentativos da FCC é a Clássica, com 

parágrafos de introdução, desenvolvimento e fechamento/conclusão; 

 O Conteúdo será a parte mais relevante da sua prova.  

Pensando nisso, o professor Raphael Reis, que é “fera” e trabalha muito bem as bases 

argumentativas para a FCC, selecionou alguns temas para este e-book que certamente estarão 

bem próximos daquilo que será cobrado na sua prova. 

Na Redação, o candidato terá mais liberdade para escrever, haja vista que serão disponibilizadas 

30 linhas (limite máximo), observando-se que é obrigatório redigir, no mínimo, 20 

linhas. Recomendo que seu texto seja redigido entre 25 e 30 linhas! 

Pois bem, servidores. Eram essas as características iniciais que nós gostaríamos de compartilhar 

com vocês. Maiores detalhes serão trabalhados nos cursos de Discursivas p/ TRF-4. 

Bons estudos! 
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TEMAS FCC  

DIREITO ADMINISTRATIVO 

1. TRF 3ª REGIÃO – LEI 8.112/1990 E LEI 8.429/1992  

TRF 3ª Região AJAJ 2014 

Ricardo, servidor público ocupante de cargo efetivo em Tribunal Federal, utilizou veículo 

pertencente ao Tribunal para fins estranhos ao serviço, retirando-o, sem a devida autorização da 

garagem do edifício no qual funciona o Tribunal, para realizar, no final de semana, viagem ao 

litoral. Carlos, amigo de Ricardo, conduziu o veículo e transportou, além de Ricardo, mais quatro 

passageiros, cobrando dos mesmos R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo traslado. Carlos conhecia a 

procedência do veículo. Saulo, chefe imediato de Ricardo, sabia do ocorrido e não adotou 

qualquer medida para impedir que Ricardo utilizasse o veículo oficial em proveito próprio e 

tampouco comunicou ao Diretor da repartição. 

Considerando as disposições da Lei nº 8.112/90, que trata do regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União, bem como a Lei nº 8.429/92, que estabelece as sanções aplicáveis aos 

atos de improbidade administrativa, responda, fundamentadamente, às seguintes indagações: 

a. A que penalidade Ricardo está sujeito? Quem é a autoridade competente para aplicação da 

pena e quais são as fases do correspondente processo disciplinar? Qual o prazo prescricional da 

correspondente ação disciplinar? Esse prazo é passível de interrupção? Em caso positivo, em 

que hipótese(s)? 

b. Ricardo se sujeita, mesmo na hipótese de condenação na esfera administrativa, às sanções 

previstas na Lei de Improbidade Administrativa? Quais seriam essas sanções? Carlos, que não é 

servidor público, também está sujeito às referidas sanções? É determinante, para fins de 

configuração da(s) conduta(s) como ato de improbidade, a comprovação do dano ao patrimônio 

público? 

c. Saulo também pode responder por ato de improbidade? Admite-se que conduta omissiva seja 

configurada como ato de improbidade? 
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2. TRF 4ª REGIÃO – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

TRF 4ª Região AJAJ 2014 

Considere a seguinte situação hipotética: o Tribunal Regional Federal da 4ª Região instituiu uma 

comissão incumbida de apontar as alternativas juridicamente viáveis para o oferecimento de 

programas de capacitação a seus servidores, além de atividades contínuas de aperfeiçoamento 

profissional e acadêmico. As alternativas aventadas foram: 

I. instituição de uma Fundação federal custeada com recursos orçamentários; 

II. criação de um centro de estudos, como órgão público integrante da estrutura do próprio 

Tribunal; ou 

III. contratação de uma instituição privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação dos 

serviços pretendidos. 

Considerando o disposto na Constituição Federal e na legislação aplicável à espécie, responda, 

fundamentadamente, às seguintes indagações: 

a. As alternativas I e II dependem de lei específica ou prévia autorização legislativa ou podem ser 

implementadas, exclusivamente, por ato do Poder Judiciário ou do Poder Executivo? 

b. Qual o regime jurídico e o procedimento para admissão dos servidores contratados para a 

execução das atividades pretendidas nos modelos previstos nas alternativas I e II? Na hipótese 

de criação de Fundação, os servidores que venham a atuar, simultaneamente, nesta e no 

Tribunal, assumindo-se que exista compatibilidade de horários, poderão receber ambas as 

remunerações? Na hipótese de criação de um órgão do próprio Tribunal, em quais situações é 

possível atribuir gratificação ou adicional aos servidores que desempenhem as atividades 

mencionadas no enunciado e como as referidas parcelas são tratadas para fins de incorporação 

aos vencimentos e proventos? 

c. Caso a alternativa seja a contratação de instituição privada para prestação de serviços 

técnicos especializados de capacitação e aperfeiçoamento, qual(is) a(s) modalidade(s) 

licitatória(s) prevista(s) para a seleção da referida instituição? Admite-se que tal instituição 

subcontrate parcela do objeto do contrato? 
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3. TRT 15ª REGIÃO – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

TRT 15ª Região OJAF 2018 

Suponha que o Estado e uma sociedade de economia mista por ele controlada tenham sido 

condenados, solidariamente, em ação judicial movida por parceiro privado em razão do 

desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido em contrato de concessão patrocinada. O 

desequilíbrio decorreu do descumprimento do cronograma estabelecido no contrato para entrega 

de algumas obras cuja execução ficou a cargo do Estado, na condição de Poder Concedente, e 

outras sob a responsabilidade da empresa estatal, que figurou como interveniente anuente do 

contrato, assumindo as obrigações correspondentes. Considerando o regime jurídico a que se 

submetem os réus da referida demanda, assim como a natureza e características dos contratos de 

Parceria Público-Privada (PPP). 

Atenda, fundamentadamente, ao que se pede: 

a. Descreva como se dá a execução da decisão judicial em face do Estado e da sociedade de 

economia mista, esclarecendo, de forma justificada, se existe a possibilidade de penhora de bens e 

direitos e indicando o regime jurídico dos bens integrantes do patrimônio das executadas. 

b. Aponte as peculiaridades dos contratos de parceria público-privada em relação aos contratos de 

concessão comum, no que concerne a: objeto, forma de remuneração do concessionário, critérios 

de alocação de riscos entre as partes, hipóteses ensejadoras de reequilíbrio econômico-financeiro 

e garantias de cumprimento das obrigações das partes. 

c. Aponte e descreva ferramentas e metodologias consagradas de gerenciamento de projetos que 

poderiam ter sido utilizadas pela empresa estatal com foco no tempo de execução e a fim de 

evitar o descumprimento do cronograma estabelecido. 

4. TRT 15ª REGIÃO – LEI 8.429/1991 

TRT 15ª 

Região 

AJAJ 2018 

Heitor é funcionário de uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público de 

saneamento, responsável pelas autorizações para ligação à rede pública de novas instalações 

pertencentes a empreendedores privados. Suas decisões são emitidas em processos 

administrativos iniciados pelos requerimentos dos interessados e instruídos com pareceres e 

vistorias técnicas. Foi apurado, após denúncia anônima, que Heitor recebeu gratificações por 
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autorizações concedidas a empreendimentos irregulares. 

Com base nessas informações, responda fundamentadamente: 

a. Considerando a relação funcional e a conduta de Heitor, em qual(is) esfera(s) e sob qual(is) 

fundamento(s) ele pode ser responsabilizado? 

b. Os empreendedores privados podem sofrer responsabilização de mesma natureza que 

Heitor? 

c. A autorização concedida por Heitor nos autos dos processos administrativos pode ser anulada, 

revogada ou convalidada? Em que termos e limites? 

5. TRT 15ª REGIÃO – LEI 8112/1990 

TRT 15ª Região AJ- Administração  2018 

Afrodite é Analista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região há seis anos. No corrente ano, 

Afrodite ausentou-se intencionalmente, sem qualquer justificativa, do serviço público, ausência 

esta que já perdura por trinta e dois dias consecutivos. Já Vitória, também Analista do Tribunal 

Regional do Trabalho da 15ª Região, valeu-se de seu cargo para lograr proveito pessoal, em 

detrimento da dignidade da função pública, razão pela qual sofreu a penalidade de demissão, nos 

termos da Lei nº 8.112/1990. 

A propósito dos fatos narrados, responda fundamentadamente os quesitos abaixo. 

a. Nos termos da Lei no 8.112/1990, Afrodite está sujeita a alguma penalidade disciplinar? 

Justifique. 

b. A demissão de Vitória incompatibiliza a ex-servidora para nova investidura em cargo público 

federal? Explique. 

c. Se Afrodite não fosse servidora pública, mas empregada da iniciativa privada, aplicando-se a 

Consolidação das Leis do Trabalho, qual conduta sua empregadora deveria proceder em razão das 

faltas injustificadas? Justifique sua resposta indicando as verbas trabalhistas as quais Afrodite teria 

direito em razão de sua conduta. 
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6. TCE-RS – BENS PÚBLICOS 

TCE- RS Auditor Público Externo - Direito 2018 

Determinado município editou uma lei autorizando a alienação onerosa de praças e outras áreas 

verdes, facultando aos adquirentes a exploração econômica, tanto para empreendimentos 

habitacionais, como para instalação de estabelecimentos comerciais ou de serviços. 

Com base na lei municipal editada, a Administração pública municipal realizou a licitação para 

alienação onerosa de alguns bens daquela categoria. O licitante vencedor do certame de 

alienação de um dos imóveis originalmente afetados como praça, após a homologação do 

procedimento e adjudicação do objeto, apresentou pedido de aprovação de projeto de 

exploração econômica ao órgão competente, que o indeferiu. Esse órgão considerou que a 

aprovação do projeto ensejaria contrariedade às disposições constitucionais estaduais e federais, 

já que tanto a Constituição da República, quanto a Constituição do Estado ao qual pertence o 

Município têm normas vedando a desafetação de áreas verdes, porque bens de uso comum do 

povo. 

Considerando essas informações, responda, de forma fundamentada. 

a.  Sob os aspectos formal e material, poderiam os bens públicos municipais referidos ter sido 

alienados? 

b.  Cabe revisão administrativa da decisão administrativa que indeferiu o projeto? Em caso 

afirmativo, de que forma e qual a natureza do ato revisor? 

c.  A suposta inconstitucionalidade da lei municipal poderia ser objeto de controle na esfera do 

Tribunal de Contas competente? Em caso afirmativo, em qual(is) momento(s)? 

7. TCE-AM – LEI 8.666/1993 - CONTRATOS 

TCE- AM Analista Técnico de Controle Externo 2013 

Determinado Estado necessita ampliar e modernizar sua malha de transporte metropolitano, 

incluindo os transportes de passageiros sobre trilhos e linhas de ônibus e, para tanto, pretende 

celebrar contrato com investidores privados. Em relação às linhas de ônibus metropolitanos, 

verifica-se que a tarifa cobrada dos passageiros é suficiente para cobrir as despesas operacionais, 

investimentos e retorno do capital do operador privado. Já em relação aos trens metropolitanos, 

considerando os vultosos investimentos para aquisição de material rodante e sistemas, da ordem 

de R$ 500 milhões, e a modicidade tarifária aplicável, a receita tarifária que será proveniente da 
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cobrança, pelo privado, dos usuários não é suficiente para garantir o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato. 

 Considerando a legislação que rege os contratos públicos, responda, fundamentadamente, às 

seguintes indagações: 

 a. Com relação ao transporte de ônibus, qual a modalidade ou modalidades contratuais 

aplicáveis? É necessário que a seleção do privado se dê por procedimento licitatório? A quem 

deve ser atribuído o risco da exploração do negócio, incluindo variação da demanda de 

passageiros: ao Poder Público ou ao operador privado? 

 b. No que diz respeito à modernização e exploração das linhas de trens metropolitanos por 

investidor privado, qual a modalidade contratual aplicável mais adequada? Quais as características 

desse tipo de contrato? Existe a possibilidade do Poder Público realizar algum pagamento ou 

desembolso, em favor do privado, antes da fruição dos serviços decorrentes da modernização a 

cargo do investidor privado? Discorra sobre as garantias contratuais aplicáveis. 

8. TRE-SP – LEI 8.429/1991 

TRE-SP Analista Judiciário 2012 

Uma das leis mais importantes no ordenamento jurídico brasileiro, a Lei de Improbidade 

Administrativa, que recentemente completou 18 anos, tem sido um marco no combate à 

corrupção no país. Subsiste, entretanto, muita polêmica em todos os meios que ela atinge, e o 

enfoque desta obra é, justamente, "desvendar alguns mistérios ainda recorrentes em tema de 

ação civil", e mostrar que há ainda inúmeros problemas práticos sem solução. 

(Sinopse de livro sobre a Lei de Improbidade Administrativa, de autoria 

coletiva,  publicado em 2010. 

www.rt.com.br/?sub=produto.detalhe&id=39684) 

Não mais 18, mas prestes a completar 20 anos, a Lei de Improbidade Administrativa continua a 

causar quase tanta polêmica quanto na época em que atingia a maioridade. Para estender a 

metáfora, não seria o caso de celebrar-lhe as qualidades da juventude, a despeito de seus 

arroubos juvenis, envidando esforços no sentido de levá-la um dia à maturidade e à sabedoria da 

idade avançada? 

Considerando o que está transcrito acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o 

seguinte tema: 

A Lei de Improbidade Administrativa: conquistas, problemas e desafios. 
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9. MPE-RS – LEI 8.429/1991 

MPE-RS Assistente de Promotoria de Justiça 2008 

Discorra, fundamentadamente, sobre as espécies das sanções previstas na Lei de Improbidade 

Administrativa e a natureza jurídica de cada uma delas. 

10. TRE-SP – LEI 8.666/1993 - CONTRATOS 

TRE-SP Analista Judiciário 2006 

A empresa All Limp S/A, contratada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para executar 

serviços de limpeza e remoção de resíduos sólidos especiais de diversa natureza, não teve acesso 

a alguns locais destinados à prestação do serviço, posto que o contratante não os entregou 

conforme o cronograma fixado no ajuste. Além disso, a União proibiu o transporte e a guarda de 

um produto químico a ser utilizado nesse serviço, em razão de algum perigo à saúde. 

 Em matéria de contrato administrativo, discorra sobre tais situações e sua distinção, como as 

providências por parte da contratada. 

 Justifique. 

11. TRT-15ª REGIÃO – LEI 8.666/1993 - CONTRATOS 

TRT-15 Analista Judiciário 2013 

O Tribunal contratou, mediante prévio procedimento licitatório, obras de reforma e ampliação do 

edifício sede, no qual se encontra instalado, e a construção de um edifício anexo para alocação de 

atividades de suporte de informática. No curso do contrato, em face de constrições orçamentárias 

e da necessidade de corte de despesas, viu-se obrigado a reduzir as obras inicialmente contratadas, 

suprimindo parte do objeto do contrato, correspondente à construção do edifício anexo. 

Considerando o que dispõe a Lei 8.666/93, responda, fundamentadamente, às seguintes 

indagações:  

a) Existe algum limite em que a contratada estaria obrigada a aceitar a supressão quantitativa do 

objeto? A prerrogativa de alteração unilateral pela Administração Pública é condicionada à 

comprovação de circunstâncias supervenientes?  
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b) A contratada faz jus a alguma espécie de ressarcimento por custos incorridos e/ou reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato em face da supressão quantitativa de seu valor? 

c) Na hipótese de a redução não ser economicamente viável para a contratada, a mesma poderá 

rescindir o contrato ou recusar-se a cumprir o objeto remanescente, eximindo-se da aplicação de 

sanções? 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

12. TRT-3ª REGIÃO – SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO  

TRF 3ª Região AJAJ 2014 

Empresa contribuinte ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária 

cumulada com Ação para Repetição do Indébito em face do INSS − Instituto Nacional de 

Seguridade Social, alegando, em síntese, que não incide contribuição social sobre as verbas 

salariais de natureza indenizatória, tais como adicional noturno, insalubridade, hora-extra, salário-

maternidade, terço constitucional de férias e férias indenizadas, adicional de periculosidade, 

salário família, aviso prévio, salário educação, auxílio-doença e auxílio-creche. Requer, em sede de 

tutela antecipada, a imediata suspensão de recolhimento de contribuição social sobre estas 

verbas e, após a declaração de inexistência de obrigação tributária de pagar contribuição social 

sobre verbas indenizatórias, que lhe sejam restituídos os valores pagos a este título nos últimos 

dez anos. 

 Considerando que a Constituição Federal dispõe no art. 195, inciso I, que a contribuição social do 

empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, incide sobre a folha de salários e demais 

rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste 

serviço, mesmo sem vínculo empregatício, analise, fundamentadamente, a constitucionalidade da 

incidência deste tributo sobre as verbas indenizatórias, bem assim a pretensão da empresa 

quanto à restituição de valores já recolhidos. 

13. TRT-4ª REGIÃO – DESAPOSENTAÇÃO  

TRF 4ª Região AJAJ 2014 

Laurinda é aposentada por tempo de contribuição pelo Regime Geral da Previdência Social. Após 

a concessão de sua aposentadoria pelo INSS, Laurinda continuou a trabalhar e recolher salários 
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de contribuição. Laurinda pretende desaposentar e obter nova aposentadoria por tempo de 

contribuição maior, considerando os salários de contribuição posteriores à sua aposentadoria. 

Neste caso, responda fundamentadamente: 

a. Nos termos das Leis nos 8.212/1991 e 8.213/1991 é possível Laurinda obter nova 

aposentadoria, mesmo já sendo aposentada? 

b. Atualmente, qual o posicionamento jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça 

a respeito da segunda aposentadoria? 

c. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema? 

14. SEGEP MA – LEI Nº 8.212/1991 

SEGEP MA Analista Previdenciário  2018 

Marta e Camilo residem em imóvel rural e, na condição de arrendatários rurais, exploram 

atividade agropecuária em área de dez módulos fiscais, sendo que ambos vivem somente com os 

rendimentos da referida atividade. Já o vizinho, Valdo, reside em imóvel rural e exerce a pesca 

artesanal, fazendo dessa atividade o seu principal meio de vida. Nesses casos, responda, 

fundamentadamente, de acordo com o disposto na Lei nº 8.212/1991: 

Responda, fundamentadamente: 

a. Marta, Camilo e Valdo são segurados especiais da previdência social? 

b. Se um membro da família for beneficiário de programa assistencial oficial de governo, 

descaracteriza a condição de segurado especial? 

c. Se o casal, Marta e Camilo, bem como Valdo decidirem também explorar atividade turística na 

propriedade rural, com hospedagem durante os meses de outubro de um ano a março do ano 

seguinte, este fato interferiria no enquadramento dos aludidos segurados perante a Previdência 

Social? 

15. SEGEP MA – LEI Nº 8.213/1991 

SEGEP MA Analista Previdenciário  2018 

Ontem às 21:00 horas Soraya estava em seu veículo próprio, dirigindo para a empresa “X”, sua 

empregadora, em razão de um chamado urgente de sua superiora hierárquica, quando um 

caminhão atravessou o semáforo vermelho colidindo em cheio com o seu carro. Considerando 
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que ela está na UTI, em coma induzido, responda, fundamentadamente: 

1. Qual a conduta que a empresa “X” deverá realizar em razão do acidente sofrido por Soraya? 

Considera-se acidente de trabalho? 

2. Quais são os benefícios previdenciários a que Soraya terá direito? Esses benefícios consistirão 

em qual valor? 

3. Na hipótese de Soraya possuir apenas dez contribuições mensais para a Previdência Social, em 

razão de recente filiação ao Regime Geral da Previdência Social, haverá interferência na 

concessão dos benefícios previdenciários a que ela tem direito? 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

16. TRT-3ª REGIÃO – CITAÇÃO  

TRF 3ª Região OJAF 2014 

Em cumprimento de um mandado expedido pelo juiz competente da Justiça Federal, de São 

Paulo, em execução fiscal federal baseada em certidão de dívida ativa, decorrente do não 

pagamento do imposto de renda por pessoa física, proposta em 23 de abril de 2013, o oficial de 

justiça compareceu ao domicílio do executado e não o encontrou, tendo certificado que “a 

pessoa que ali se encontrava e que o atendeu informou que o executado, em agosto de 2013, 

mudou-se para o Estado do Rio Grande do Sul”. Analise o caso exposto, respondendo, 

fundamentadamente: 

a. em que consiste a citação e qual a sua finalidade e importância no processo. 

b. se a certidão do oficial de justiça está correta para a situação de fato com a qual se deparou. 

c. se a competência para processar e julgar a execução fiscal se desloca para a Vara competente 

do Estado do Rio Grande do Sul. 

d. como se procederá à citação do executado. 

17. TRT-4ª REGIÃO – CITAÇÃO  

TRF 4ª Região OJAF 2014 

Na qualidade de Oficial de Justiça, José, encarregado do cumprimento de mandado de citação da 

empresa “A Ltda.”, expedido em ação de execução fiscal, encontrou, em um domingo, às 19h, 
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em sua residência, Alfredo, sócio administrador da referida empresa. Após a leitura do mandado, 

Alfredo confirmou que é o sócio administrador da empresa “A Ltda.” mas disse que era domingo 

e estava em sua residência, não podendo a diligência ser realizada naquele local, nesse dia, nem 

após às 18h, por afrontar a Constituição Federal. Afirmou que nada devia ao Erário e que o 

Oficial de Justiça, querendo, se dirigisse à sua empresa para citá-lo e que lá se entendesse com 

sua secretária, retirando-se do local. 

Responda, fundamentadamente: 

a. se a citação pode ser realizada em um domingo; 

b. se pode ser efetivada após às 18h; 

c. se é válida a citação na residência do representante legal ou se deve comparecer à sede da 

empresa para concluir a diligência; 

d. como deve o Oficial de Justiça proceder nessa situação. 

18. TRT-5ª REGIÃO – CITAÇÃO  

TRF 5ª Região OJAF 2013 

TEMA: Dos atos processuais: A citação válida e seus efeitos. 

19. TJ-RJ – CITAÇÃO  

TJ RJ Analista Judiciário/Execução de Mandados 2012 

O Oficial de Justiça encarregado do cumprimento de um mandado citatório vai ao Condomínio 

Edilício em que reside o réu, e ao ser recebido pelo porteiro, percebe conversa pelo interfone e 

desconfia haver o réu dado ordens a esse funcionário para dizer que não se encontrava, 

frustrando a citação. Como cumprir o mandado? Qual a denominação dada a essa modalidade de 

citação? Como será o réu, ao final, cientificado de sua citação? Analise o caso detalhadamente. 

20. TJ-RJ – CITAÇÃO/NULIDADES 

TJ RJ Analista Judiciário/Execução de Mandados 2012 

Ao procurar o acusado para citação em seu endereço residencial, o único constante dos autos e 
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do mandado, o oficial de justiça encontrou o imóvel desocupado e certificou que, segundo 

vizinhos, o réu mudara para sítio na altura do km 6,5 da rodovia X, na mesma Comarca. Anotou 

ainda que, em diligência na referida estrada, não conseguiu localizar a propriedade. Procedido 

ao chamamento por edital, o acusado não o atendeu e tampouco constituiu defensor. Por isso, 

decretada a revelia e a suspensão do processo, bem como a produção antecipada da prova oral, 

considerada urgente por despacho suficientemente motivado. Depois de colhidos os 

depoimentos na presença de defensor dativo, advogado constituído peticionou nos autos. 

Revogada a suspensão e retomado o curso do feito, o réu foi interrogado e, oferecidas as 

alegações finais, o juiz proferiu sentença condenatória. Procurado para intimação da decisão no 

exclusivo endereço conhecido, outro oficial de justiça obteve na vizinhança a mesma informação 

do colega anterior e, diligenciando pela rodovia, logrou encontrar o endereço do réu e cientificá-

lo da sentença. Interposta apelação, o condenado argúi nulidade do processo, por cerceamento 

de defesa, uma vez que indevida a citação por edital. O Ministério Público, em contrarrazões, 

opina pelo não reconhecimento do vício processual, pois a certidão do primeiro oficial disporia 

de fé pública. Ademais, regularmente interrogado, o acusado não teria experimentado prejuízo 

Comente o caso. 

21. TRT-18ª REGIÃO – PENHORA 

TRT-18 Analista Judiciário/Execução de Mandados 2009 

Em cumprimento a mandado judicial de penhora relativo a execução no montante de R$ 5.000,00, 

o oficial de justiça encarregado da diligência compareceu à residência do executado, que lhe 

franqueou a entrada. No interior da residência, encontrou um televisor, uma geladeira, móveis 

usados em geral correspondentes a um médio padrão de vida e roupas usadas de baixo valor. O 

executado lhe informou que esse era o seu único imóvel residencial e que era proprietário do 

automóvel estacionado em frente ao prédio, que, no entanto, já havia sido penhorado em outra 

execução. Discorra, sintética e fundamentadamente, sobre o procedimento a ser adotado, nesse 

caso, pelo oficial de justiça. 

22. TRF-3ª REGIÃO – CITAÇÃO 

TRF 3ª Região AJAJ 2007 

A União Federal ajuizou ação de indenização contra José da Silva, residente na cidade de São 

Paulo. Frustrada a citação pelo correio, o juiz, atendendo requerimento da autora, determinou a 
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citação através de Oficial de Justiça. O Oficial de Justiça responsável pela diligência compareceu 

três vezes na residência de José da Silva, sem o encontrar, suspeitando que o mesmo se oculta 

para não ser citado. 

Responda, de forma fundamentada, com relatório e conclusão, qual a forma de citação que 

deverá ser utilizada pelo Oficial de Justiça e quais as providências que deverão sucessivamente 

ser adotadas por este e pelo Escrivão para concretização da citação do réu. 

23. TRF-3ª REGIÃO – MANDADO DE SEGURANÇA 

TRF 3ª Região AJAJ 2007 

Tício, funcionário público, ajuizou mandado de segurança contra a União, pleiteando a 

concessão de diferença de proventos de aposentadoria que não lhe estava sendo paga. Afinal, a 

sentença concluiu que o impetrante não tem direito líquido e certo à diferença reclamada. 

Responda de forma fundamentada, com relatório e conclusão, se a decisão denegatória de 

mandado de segurança faz coisa julgada e, se na situação fática proposta, Tício pode renovar sua 

pretensão através de ação própria. 

24. MPE-SE – COMPETÊNCIA 

MPE-SE Analista do Ministério Público de Sergipe/Direito 2009 

Discorra fundamentadamente a respeito da competência no processo civil, abordando os 

seguintes pontos: 

 Conceito de competência; 

 Critérios de determinação da competência; 

 Causas de modificação da competência; 

 Incompetência: espécies e formas de declaração. 

25. MPE-RS – MANDADO DE SEGURANÇA 

MPE-RS Assistente de Promotoria de Justiça  2008 

No tocante ao Mandado de Segurança, discorra, fundamentadamente, sobre a sua natureza 
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jurídica, os seus requisitos identificadores e as formas de atuação funcional do Ministério Público. 

PROCESSUAL PENAL 

26. TRF-3ª REGIÃO –PRISÃO 

TRF 3ª Região AJAJ 2014 

No cumprimento de um mandado judicial, em diligência externa, o oficial de justiça é gravemente 

aviltado por particular tecnicamente primário, estando aquele no exercício de suas funções. 

Fundamentadamente, esclareça se, em relação ao particular: 

a. Cabe prisão em flagrante? Quais as providências que deverão ser adotadas pela Autoridade 

Policial? 

b. Cabe, em tese, prisão preventiva se já tiver sofrido condenação criminal recorrível? Por quê? 

c. Sob quais pressupostos e forma pode ser algemado? 

27. TRF-4ª REGIÃO – EXECUÇÃO PENAL 

TRF 4ª Região OJAF 2014 

Cumprindo mandado judicial, regularmente expedido pela Vara Federal das Execuções Criminais, 

nos autos de determinado processo de execução penal, o Oficial de Justiça dirigiu-se à residência 

do sentenciado para proceder à avaliação de um bem móvel, antes penhorado na execução da 

pena de multa, única sanção remanescente, eis que já cumprida a pena de reclusão de três anos 

aplicada, concomitantemente, por esse único crime em execução. 

Ali chegando, o Oficial de Justiça encontra o Advogado do sentenciado pedindo-lhe que suspenda 

o cumprimento do mandado. O causídico alega oralmente que, com seus argumentos antes 

rejeitados em sede de agravo em execução pelo Tribunal Regional Federal respectivo, acaba, 

porém, de obter decisão final favorável em habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal 

de Justiça, para o fim exclusivo de ser determinada a incompetência do Juízo da execução criminal 

para executar aquela pena de multa, em favor da competência do Juízo da Execução Fiscal, 

devendo o processo de execução penal aguardar suspenso a solução do débito perante este 

último. 

Estritamente, à luz da jurisprudência hoje consolidada do Superior Tribunal de Justiça, comente a 
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verossimilhança, os fundamentos e a adequação técnica de cada uma das alegações apresentadas 

pelo Advogado para, afinal, justificadamente, dispor sua decisão final, na condição de Oficial de 

Justiça, sobre o pedido formulado pelo causídico. Não acresça novos dados factuais não 

contemplados na questão. 

28. TRE-AM – EXECUÇÃO PENAL 

TRE - AM AJAJ 2010 

No que diz respeito à suspensão condicional do processo, discorra sobre os seguintes tópicos: 

 a. conceito e finalidade; 

 b. a bilateralidade da suspensão e o período de prova; 

TEMAS DE INTERESSE GERAL 
 

29 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO 

FCC TRT 6ª Região Técnico Administrativo 2018 

 

30 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO 

FCC TRT 6ª Região Analista 2018 
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31 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIÃO 

FCC TRT 15ª Região Analista 2018 

 

32 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIÃO 

FCC TRT 15ª Região Técnico 2018 

 

33 . TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO 

FCC TRT 15ª Região Técnico 2017 
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34 . TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO 

FCC TRT 15ª Região Analista – oficial de Justiça 2017 

 

35 . TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 

FCC TRE-SP Técnico 2017 

 

36 . TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ 

FCC TRE-PR Analista 2017 
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37. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

FCC TSE Técnico 2017 

 

38 . TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

FCC TSE Analista 2017 

 

39 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 20ª REGIÃO 

FCC TRT – 20ª Região Técnico 2016 
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40 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 20ª REGIÃO 

FCC TRT – 20ª Região Técnico 2016 

 

41 . TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – 5ª REGIÃO 

FCC TRF – 5ª Região Técnico 2017 

 

42 . TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – 5ª REGIÃO 

FCC TRF – 5ª Região Técnico 2017 
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43 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 20ª REGIÃO 

FCC TRT – 20ª Região Analista 2016 

 

44 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 23ª REGIÃO 

FCC TRT – 23ª Região Técnico – Especialidade Enfermagem 2016 

 

45 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 9ª REGIÃO 

FCC TRT – 9ª Região Técnico Administrativo 2015 
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46 . TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – 4ª REGIÃO 

FCC TRF – 4ª Região Analista 2015 

 

47. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 9ª REGIÃO 

FCC TRT – 9ª Região Analista 2015 

 

48 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 9ª REGIÃO 

FCC TRT – 9ª Região Analista 2015 
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49 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 9ª REGIÃO 

FCC TRT – 4ª Região Técnico 2015 

 

 

50 . TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – 1ª REGIÃO 

FCC TRF –1ª Região Analista 2014 
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51 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 9ª REGIÃO 

FCC TRT – 15ª Região Técnico Enfermagem 2015 

 

 

52 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 12ª REGIÃO 

FCC TRT –12ª Região Técnico 2013 

 



Estratégia Discursivas 
Profs. Márcio Damasceno, Raphael Reis e Carlos Roberto. 
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53 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 16ª REGIÃO 

FCC TRT –16ª Região Analista 2014 

 

54 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 12ª REGIÃO 

FCC TRT –12ª Região Técnico 2013 

 

 

55 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 16ª REGIÃO 

FCC TRT – 16ª Região Técnico 2014 



Estratégia Discursivas 
Profs. Márcio Damasceno, Raphael Reis e Carlos Roberto. 
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56 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 16ª REGIÃO 

FCC TRT –16ª Região Analista 2014 

 

57 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 12ª REGIÃO 

FCC TRT –12ª Região Analista 2013 



Estratégia Discursivas 
Profs. Márcio Damasceno, Raphael Reis e Carlos Roberto. 
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58 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 1ª REGIÃO 

FCC TRT –1ª Região Analista 2013 

 

59 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 1ª REGIÃO 

FCC TRT –1ª Região Analista 2013 

 



Estratégia Discursivas 
Profs. Márcio Damasceno, Raphael Reis e Carlos Roberto. 
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60 . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO 

FCC TRT – 3ª Região Técnico 2015 

 

TEMAS DAS PROVAS DOS TRFS – OUTRAS BANCAS 

61 . TRF 2ª REGIÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

CONSULPLAN TRF 2ª Região OJAF 2017 

“Após sério acidente de trânsito que envolve viatura da Polícia Militar do Estado X, em que há 

perda total do veículo, verifica-se a culpa concorrente entre o Agente da Polícia Militar que dirigia a 

viatura, que além de circular à noite com faróis apagados, guiava o veículo imprudentemente, e de 

José, que dirigia em alta velocidade e realizava ultrapassagens irregulares. Proposta ação de 

ressarcimento pelo Estado vinte anos após o ocorrido, tanto José quanto o Agente Policial Militar 

suscitam a prescrição da pretensão de ressarcimento.” 

Sobre o caso, comente se é passível de prescrição a pretensão de ressarcimento com relação ao 

Policial Militar e, ainda, se é passível de prescrição a pretensão de ressarcimento com relação a 

José. 



Estratégia Discursivas 
Profs. Márcio Damasceno, Raphael Reis e Carlos Roberto. 
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62 . TRF 2ª REGIÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – AGENTES PÚBLICOS  

CONSULPLAN TRF 2ª Região AJAJ 2017 

“O Presidente de determinada autarquia federal editou a Instrução Normativa XW-20, na qual foi 

instituída gratificação de produtividade, devida aos servidores públicos cuja frequência ao trabalho 

superasse o quantitativo mínimo de horas estabelecido em lei e que tivessem produtividade 

superior a 30% da média dos servidores do respectivo setor. Poucos meses após a edição da 

Instrução Normativa XW-20, o presidente da autarquia foi sucedido por outro, que resolveu 

revogar o referido ato normativo. Isidro, servidor da autarquia, preencheu os requisitos exigidos 

antes da revogação, mas somente requereu o pagamento da gratificação em momento posterior. O 

requerimento, no entanto, foi indeferido pelo atual presidente da autarquia.” 

À luz das informações fornecidas, analise todos os aspectos jurídicos relevantes e responda se 

Isidro tem direito subjetivo à gratificação requerida. 

63 . TRF 2ª REGIÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – LEI Nº 8.213/1991 

CONSULPLAN TRF 2ª Região AJAJ 2017 

“Érica era empregada da empresa Flores do Campo Ltda., auferindo 1 salário mínimo mensal. A 

empregada em questão ficou doente por mais de 15 dias e foi encaminhada ao INSS, 

permanecendo em benefício previdenciário de auxílio-doença comum (B-31) por 4 meses. Com a 

alta médica já programada, Érica retornou ao emprego no término do benefício, mas 45 dias depois 

voltou a ter o mesmo problema que a levou ao afastamento original, visto que o empregador a 

encaminhou novamente ao órgão previdenciário. Periciada pelo INSS, e constatada a incapacidade, 

Érica voltou a receber o auxílio-doença comum por 6 meses, vindo a falecer em seguida. Érica tinha 

pais vivos e uma companheira homoafetiva, com quem vivia há 10 anos.” Diante da situação 

retratada, atenda e justifique quem será responsável pelo pagamento dos primeiros 15 dias de 

ambos os afastamentos de Érica; o percentual do benefício de auxílio-doença, bem como o valor a 

ser pago à Érica; se existe algum benefício a ser pago em decorrência do falecimento de Érica. Em 

caso positivo, quem será o beneficiário do mesmo e, ainda, em existindo algum benefício a ser pago 

em decorrência do falecimento de Érica, informe a partir de quando ele será pago: 



Estratégia Discursivas 
Profs. Márcio Damasceno, Raphael Reis e Carlos Roberto. 
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64 . TRF 2ª REGIÃO – DIREITO PROCESSUAL PENAL – REVELIA – PRISÃO - CITAÇÃO 

CONSULPLAN TRF 2ª Região OJAF 2017 

“Fulano de Tal, brasileiro, casado, servidor público, é denunciado pelo crime de corrupção que fora 

praticado por ele um ano antes. A denúncia é recebida. Devidamente citado por edital, Fulano não 

comparece nem constitui advogado.” 

Considerando o caso hipotético, comente quais são as consequências processuais e penais e, 

explique, abordando, inclusive a questão dos prazos: isso se aplicaria a qualquer outro crime da 

justiça comum? 
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