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APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR  

Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Maciel, sou advogado, professor e 
Procurador do Município de Porto Alegre/RS.  

Graduado na Universidade Federal de Pernambuco, com extensão na 
Universidade de Coimbra/Portugal. Especialista LLM em Direito Corporativo 
pelo IBMEC/RJ. Mestre em Direito e Políticas Públicas pelo UNICEUB/DF, sou 
atualmente doutorando em Direito. 

Minha atuação profissional enquanto advogado particular é centrada no 
Direito Tributário e no Direito Administrativo, especialmente na defesa de 
servidores públicos. Assim, natural que em minha atuação profissional, eu 
litigue diariamente contra a Fazenda Pública. 

Além disso, também atuo como Procurador Municipal. Portanto, vivencio as situações nas quais a Fazenda 
Pública é demandada. Assim, no meu dia a dia, faço o estudo das teses relacionadas aos mais diversos 
assuntos para a elaboração das defesas, manifestações e pareceres. 

Deixarei abaixo meus contatos para quaisquer dúvidas ou sugestões. 

Estou à disposição dos senhores. Espero que aproveitem nosso curso. 

Grande abraço, 

E-mail: profigormaciel@gmail.com 
Redes Sociais/YouTube/Instagram: @ProfIgorMaciel 
Canal no Telegram: https://t.me/estrategiapge 

Igor Maciel 
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500 QUESTÕES DE PGES COMENTADAS 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

1. Integra a base de cálculo do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
Sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), 
conforme a Lei Estadual no 10.297, de 26 de dezembro de 1996: 

A) as bonificações em mercadorias. 

B) o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes 
e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador dos dois 
impostos. 

C) o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle 

D) os acréscimos financeiros cobrados nas vendas a prazo a consumidor final. 

E) o valor corresponde a frete, somente se efetuado por transportadora. 

Comentários 

A presente questão trata sobre o imposto sobre circulação de mercadoria e serviços.  No âmbito do Estado 
de Santa Catarina, a Lei n° 10.297/1996 do Estado de Santa Catarina dispõe sobre o Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e adota outras providências. 

A) as bonificações em mercadorias. 

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois o art. 12, I, da Lei n° 10.297/1996 do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre 
o ICMS, afirma que não integra a base de cálculo do imposto as bonificações em mercadorias.  

B) o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes 
e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador dos dois 
impostos. 

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois o art. 12, I, da Lei n° 10.297/1996 do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre 
o ICMS, afirma que não integra a base de cálculo do ICMS o montante do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à 
industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador dos dois impostos.  

C) o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle 
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CERTA. 

A assertiva está certa, pois o art. 11, I, da Lei n° 10.297/1996 do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre 
o ICMS, afirma que integra a base de cálculo do imposto o montante do próprio imposto. 

D) os acréscimos financeiros cobrados nas vendas a prazo a consumidor final. 

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois o art. 12, II, da Lei n° 10.297/1996 do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre 
o ICMS, afirma que não integra a base de cálculo do imposto os acréscimos financeiros cobrados nas vendas 
a prazo a consumidor final. 

E) o valor corresponde a frete, somente se efetuado por transportadora. 

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois o art. 11, II, "B", da Lei n° 10.297/1996, afirma que não integra a base de cálculo 
do imposto o valor do frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e 
ordem e seja cobrado em separado. 

2. Segundo a Lei Complementar Estadual no 317, de 30 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a 
organização e o funcionamento da Procuradoria Geral do Estado, o regime jurídico dos Procuradores do 
Estado e estabelece outras providências, integram a Procuradoria Geral do Estado: órgãos de direção, 
órgãos de execução centrais, órgãos de execução regionais, órgãos de assessoramento superior, órgãos de 
apoio técnico e órgãos de apoio operacional. 

A) Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos, Procurador Geral Adjunto 
para Assuntos Administrativos. 

B) Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos, Procurador Geral Adjunto 
para Assuntos Administrativos, Consultoria Jurídica e Conselho Superior. 

C) Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos, Procurador Geral Adjunto 
para Assuntos Administrativos, Corregedor-Geral e Conselho Superior. 

D) Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos, Procurador Geral Adjunto 
para Assuntos Administrativos, Corregedor-Geral e Consultoria Jurídica. 

E) Procurador-Geral do Estado, Subprocurador Geral do Contencioso, Subprocurador-Geral Administrativo, 
Corregedor-Geral, Consultoria Jurídica. 

Comentários 

A questão NÃO nos exigiu conhecimento doutrinário ou jurisprudencial sobre o tema. Bastou-nos dispensar 
atenção a alguns dispositivos constitucionais, especialmente ao disposto no artigo 5º, I, da Lei Complementar 
317/05.  

A) Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos, ProcuradorGeral Adjunto 
para Assuntos Administrativos. 
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ERRADA 

Os órgãos elencados na alternativa, são de direção. Mas, observando-se o Artigo 5o, I, da Lei Complementar 
317/05, faltou mencionar: Corregedor Geral e Conselho Superior.  

B) Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos, Procurador Geral Adjunto 
para Assuntos Administrativos, Consultoria Jurídica e Conselho Superior. 

ERRADA 

A Consultoria Jurídica não é órgão de Direção. Ademais, observando-se o Artigo 5o, I, da Lei Complementar 
317/05, faltou mencionar: Corregedor Geral. 

C) Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos, Procurador  Geral Adjunto 
para Assuntos Administrativos, Corregedor-Geral e Conselho Superior. 

CERTA 

De acordo com o Art. 5º, I, da Lei Complementar 317/05, todos os órgãos mencionados na alternativa são 
de direção. 

D) Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos, Procurador  Geral Adjunto 
para Assuntos Administrativos, Corregedor-Geral e Consultoria Jurídica. 

ERRADA 

A Consultoria Jurídica não é órgão de Direção. Ademais, observando-se o Artigo 5o, I, da Lei Complementar 
317/05, faltou mencionar: Conselho Superior. 

E) Procurador-Geral do Estado, Subprocurador Geral do Contencioso, Subprocurador-Geral Administrativo, 
Corregedor-Geral, Consultoria Jurídica. 

ERRADA 

A Consultoria Jurídica, Subprocurador Geral do Contencioso e Subprocurador-Geral Administrativo não são 
órgãos de Direção. Ademais, observando-se o Artigo 5o, I, da Lei Complementar 317/05, faltou mencionar:  
Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Administrativos 
e o Conselho Superior. 

3. Com base na Lei Estadual no 12.069, de 27 de dezembro de 2001, assinale a alternativa em que 
constam, corretamente, todos os legitimados à propositura de ação direta de inconstitucionalidade 
perante o Tribunal de Justiça do Estado. 

A) O Governador do Estado, a Mesa da Assembleia Legislativa ou um terço dos Deputados Estaduais, o 
Procurador-Geral de Justiça, o Procurador Geral do Estado, o Conselho Secional da Ordem dos Advogados 
do Brasil, os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, as  federações sindicais e as 
entidades de classe de âmbito estadual, o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o 
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representante do Ministério Público, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e as  associações 
representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. 

B) O Governador do Estado, a Mesa da Assembleia Legislativa ou um quarto dos Deputados Estaduais, o 
Procurador-Geral de Justiça, o Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil, os partidos políticos 
com representação na Assembleia Legislativa, as federações sindicais e as entidades de  classe de âmbito 
estadual, o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o representante do Ministério Público, 
a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e as associações representativas de classe ou da comunidade, 
quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. 

C) O Governador do Estado, a Mesa da Assembleia Legislativa ou um quarto dos Deputados Estaduais, o 
Procurador-Geral de Justiça, o Procurador Geral do Estado o Conselho Secional da Ordem dos Advogados do 
Brasil, os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, as federações sindicais e as 
entidades de classe de âmbito federal, o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o 
representante do Ministério Público e as associações representativas de classe ou da comunidade, quando 
se tratar de lei ou ato normativo municipal. 

D) O Governador do Estado, a Mesa da Assembleia Legislativa ou um terço dos Deputados Estaduais, o 
Procurador-Geral de Justiça, o Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil, os partidos políticos 
com representação na Assembleia Legislativa, as federações sindicais e as entidades de classe de âmbito 
estadual, o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um terço dos Vereadores, o representante do Ministério Público, 
a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e as associações representativas de classe ou da comunidade, 
quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. 

E) O Governador do Estado, a Mesa da Assembleia Legislativa ou um quarto dos Deputados Estaduais, o 
Procurador-Geral de Justiça, o Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil, os partidos políticos 
com representação na Assembleia Legislativa, as federações sindicais e as entidades de classe de âmbito 
federal, o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o representante do Ministério Público, 
e as associações representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo 
municipal. 

Comentários 

A) O Governador do Estado, a Mesa da Assembleia Legislativa ou um terço dos Deputados Estaduais, o 
Procurador-Geral de Justiça, o Procurador Geral do Estado, o Conselho Secional da Ordem dos Advogados 
do Brasil, os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, as  federações sindicais e as 
entidades de classe de âmbito estadual, o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o 
representante do Ministério Público, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e as  associações 
representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. 

ERRADA. 

Consoante o disposto no art. 2º da Lei Estadual de Santa Catarina nº 12.069/2001, estão legitimados à 
propositura de ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em 
face da Constituição Estadual um quarto dos Deputados Estaduais. Não há previsão do Procurador Geral do 
Estado. 

B) O Governador do Estado, a Mesa da Assembleia Legislativa ou um quarto dos Deputados Estaduais, o 
Procurador-Geral de Justiça, o Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil, os partidos políticos 
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com representação na Assembleia Legislativa, as federações sindicais e as entidades de  classe de âmbito 
estadual, o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o representante do Ministério Público, 
a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e as associações representativas de classe ou da comunidade, 
quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. 

CERTA. 

Consoante o disposto no art. 2º da Lei Estadual de Santa Catarina nº 12.069/2001. 

C) O Governador do Estado, a Mesa da Assembleia Legislativa ou um quarto dos Deputados Estaduais, o 
Procurador-Geral de Justiça, o Procurador Geral do Estado o Conselho Secional da Ordem dos Advogados do 
Brasil, os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, as federações sindicais e as 
entidades de classe de âmbito federal, o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o 
representante do Ministério Público e as associações representativas de classe ou da comunidade, quando 
se tratar de lei ou ato normativo municipal. 

ERRADA. 

Consoante o disposto no art. 2º da Lei Estadual de Santa Catarina nº 12.069/2001, estão legitimados à 
propositura de ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em 
face da Constituição Estadual as federações sindicais e as entidades de classe de âmbito ESTADUAL. NÃO há 
previsão do Procurador-Geral do Estado como legitimado. 

D) O Governador do Estado, a Mesa da Assembleia Legislativa ou um terço dos Deputados Estaduais, o 
Procurador-Geral de Justiça, o Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil, os partidos políticos 
com representação na Assembleia Legislativa, as federações sindicais e as entidades de classe de âmbito 
estadual, o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um terço dos Vereadores, o representante do Ministério Público, 
a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e as associações representativas de classe ou da comunidade, 
quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. 

ERRADA. 

Consoante o disposto no art. 2º, II e VII, da Lei Estadual de Santa Catarina nº 12.069/2001, estão legitimados 
à propositura de ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em 
face da Constituição Estadual: a Mesa da Assembleia Legislativa ou UM QUARTO dos Deputados Estaduais e 
o Prefeito, a Mesa da Câmara ou UM QUARTO dos Vereadores, o representante do Ministério Público, a 
Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e as associações representativas de classe ou da comunidade, 
quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. 

E) O Governador do Estado, a Mesa da Assembleia Legislativa ou um quarto dos Deputados Estaduais, o 
Procurador-Geral de Justiça, o Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil, os partidos políticos 
com representação na Assembleia Legislativa, as federações sindicais e as entidades de classe de âmbito 
federal, o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o representante do Ministério Público, 
e as associações representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo 
municipal. 

ERRADA. 
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Consoante o disposto no art. 2º, VI, da Lei Estadual de Santa Catarina nº 12.069/2001, estão legitimados à 
propositura de ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em 
face da Constituição Estadual as federações sindicais e as entidades de classe de âmbito ESTADUAL. 

4. Sobre a estrutura e organização administrativa do Estado de Santa Catarina, o art. 2o da Lei 
Complementar Estadual no 284, de 28 de fevereiro de 2005, dispõe sobre níveis estruturais. Nesse 
contexto, é correto afirmar: 

A) que o conceito de governança eletrônica, que objetiva facilitar o acesso direto, democrático e 
transparente da população às informações, garantindo maior agilidade aos serviços públicos, se insere no 
nível Setorial. 

B) que o conceito de governança eletrônica, que objetiva facilitar o acesso direto, democrático e 
transparente da população às informações, garantindo maior agilidade aos serviços públicos, se insere no 
nível de Desenvolvimento Regional. 

C) que o citado artigo dispõe sobre dois níveis, Setorial, compreendendo as Secretarias de Estado de 
Desenvolvimento Regional, as quais terão o papel de coordenar e executar as políticas públicas do Estado 
nas suas respectivas regiões, e as estruturas descentralizadas da Administração Indireta do Estado, e o nível 
de Desenvolvimento Regional, compreendendo as Secretarias Setoriais, as quais terão o papel de formular, 
normatizar e controlar as políticas públicas do Estado, específicas de suas áreas de atuação, e as entidades 
da Administração Indireta do Estado. 

D) que o citado artigo dispõe sobre dois níveis, Setorial e de Desenvolvimento Regional, e o conhecimento 
gerado nos dois níveis mencionados será categorizado e contextualizado num terceiro nível, que é a base de 
conhecimento governamental, a ser implementada com os conceitos de governança eletrônica, facilitando 
o acesso direto, democrático e transparente da população às informações e garantindo maior agilidade aos 
serviços públicos. 

E) que o citado artigo dispõe sobre três níveis, nível Setorial, compreendendo as Secretarias Setoriais, as 
quais terão o papel de formular, normatizar e controlar as políticas públicas do Estado, nível de 
Desenvolvimento Regional, compreendendo as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, as quais 
terão o papel de coordenar e executar as políticas públicas do Estado nas suas respectivas regiões, e o nível 
Local, compreendendo as Secretarias Municipais, as quais repassarão às Secretarias de Estado de 
Desenvolvimento Regional as necessidades e peculiaridades municipais para implantação de políticas 
públicas localizadas. 

Comentários 

A questão exige conhecimentos a respeito da Lei Complementar Estadual nº 284/2005 de Santa Catarina. 

A) que o conceito de governança eletrônica, que objetiva facilitar o acesso direto, democrático e 
transparente da população às informações, garantindo maior agilidade aos serviços públicos, se insere no 
nível Setorial. 

ERRADA. 

Conforme o art. 2º, parágrafo único, da LC Estadual nº 284/2005 de SC, o conceito se refere a um terceiro 
nível: base de conhecimento governamental. 
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B) que o conceito de governança eletrônica, que objetiva facilitar o acesso direto, democrático e 
transparente da população às informações, garantindo maior agilidade aos serviços públicos, se insere no 
nível de Desenvolvimento Regional. 

ERRADA. 

Conforme o art. 2º, parágrafo único, da LC Estadual nº 284/2005 de SC, o conceito se refere a um terceiro 
nível: base de conhecimento governamental. 

C) que o citado artigo dispõe sobre dois níveis, Setorial, compreendendo as Secretarias de Estado de 
Desenvolvimento Regional, as quais terão o papel de coordenar e executar as políticas públicas do Estado 
nas suas respectivas regiões, e as estruturas descentralizadas da Administração Indireta do Estado, e o nível 
de Desenvolvimento Regional, compreendendo as Secretarias Setoriais, as quais terão o papel de formular, 
normatizar e controlar as políticas públicas do Estado, específicas de suas áreas de atuação, e as entidades 
da Administração Indireta do Estado. 

ERRADA. 

Conforme o art. 2º, da LC Estadual nº 284/2005 de SC, o item troca os conceitos de nível Setorial e de nível 
de Desenvolvimento Regional. 

D) que o citado artigo dispõe sobre dois níveis, Setorial e de Desenvolvimento Regional, e o conhecimento 
gerado nos dois níveis mencionados será categorizado e contextualizado num terceiro nível, que é a base de 
conhecimento governamental, a ser implementada com os conceitos de governança eletrônica, facilitando 
o acesso direto, democrático e transparente da população às informações e garantindo maior agilidade aos 
serviços públicos. 

CERTA. 

Conforme o art. 2º, parágrafo único, da LC Estadual nº 284/2005 de SC. 

E) que o citado artigo dispõe sobre três níveis, nível Setorial, compreendendo as Secretarias Setoriais, as 
quais terão o papel de formular, normatizar e controlar as políticas públicas do Estado, nível de 
Desenvolvimento Regional, compreendendo as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, as quais 
terão o papel de coordenar e executar as políticas públicas do Estado nas suas respectivas regiões, e o nível 
Local, compreendendo as Secretarias Municipais, as quais repassarão às Secretarias de Estado de 
Desenvolvimento Regional as necessidades e peculiaridades municipais para implantação de políticas 
públicas localizadas. 

ERRADA. 

Conforme o art. 2º, parágrafo único, da LC Estadual nº 284/2005 de SC, o conhecimento gerado nos dois 
níveis mencionados será categorizado e contextualizado num terceiro nível, que é a base de conhecimento 
governamental. 

5. Com base na Lei Estadual no 6.745, de 28 de dezembro de 1985 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Estado de Santa Catarina), o deslocamento motivado de cargo de provimento efetivo, ocupado ou 
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vago no âmbito do quadro de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia 
apreciação do órgão central de pessoal, trata-se de: 

A) Reorganização. 

B) Substituição. 

C) Redistribuição. 

D) Remoção. 

E) Recondução. 

Comentários 

A questão exige conhecimentos a respeito da Lei Estadual n. 6.745/1985 de SC. 

A) Reorganização. 

ERRADA. 

O art. 33 da Lei Estadual n. 6.745/1985 de SC prevê que nos casos de reorganização, a REDISTRIBUIÇÃO, 
observados os requisitos estabelecidos no artigo 32, ocorrerá ex-officio. 

B) Substituição. 

ERRADA. 

Conforme disposto no art. 38, da Lei Estadual n. 6.745/1985 de SC, haverá substituição nos casos de 
impedimento de ocupante de cargo em comissão ou de função de confiança. 

C) Redistribuição. 

CERTA. 

Conforme disposto no art. 32, da Lei Estadual n. 6.745/1985 de SC. 

D) Remoção. 

ERRADA. 

Conforme disposto no art. 22, da Lei Estadual n. 6.745/1985 de SC, o deslocamento do funcionário de um 
para outro órgão do serviço público estadual, independente de mudança da sede funcional, dar-se-á por ato 
de remoção, processando-se a pedido, por permuta ou no interesse do serviço público, a critério da 
autoridade competente. 

E) Recondução. 

ERRADA. 



 

 

 

 

 

11 
569 

Conforme disposto no art. 37, da Lei Estadual n. 6.745/1985 de SC, recondução é a volta do funcionário ao 
cargo por ele anteriormente ocupado, em consequência de reintegração decretada em favor de outrem ou, 
sendo estável, quando inabilitado no estágio probatório em outro cargo efetivo para o qual tenha sido 
nomeado, ou, ainda, quando for declarada indevida a transferência, a promoção por antiguidade e o acesso. 

6. Segundo o Regimento Interno da Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina (Decreto no 
1.485, de 7 de fevereiro de 2018), assinale a alternativa correta em relação a sua competência 

A) Responder consulta jurídica formulada pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de 
Santa Catarina. 

B) Dirimir controvérsias de natureza jurídica entre órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual e 
Municipal. 

C) Representar os interesses do Poder Executivo Estadual e Municipal perante os Tribunais de Contas do 
Estado e da União. 

D) Representar judicial e extrajudicialmente, durante o exercício do respectivo cargo, o Governador do 
Estado, o Presidente do Tribunal de Justiça e os titulares das Secretarias de Estado, quando demandados em 
ação popular, ação civil pública e ação de improbidade administrativa, por atos praticados em decorrência 
de suas atribuições constitucionais ou legais, desde que não haja conflito com os interesses do Estado, no 
entendimento do Conselho Superior da PGE (CONSUP). 

E) Exercer o controle, a orientação normativa e a supervisão técnica do serviço jurídico das autarquias, 
fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas estaduais, na forma da lei. 

Comentários 

A questão não nos exigiu conhecimento jurisprudencial ou doutrinário. Assim, nos ocupamos tão-só dos 
artigos 2o e 3o do Decreto 1.485/18 (Regimento Interno da PGE). 

A) Responder consulta jurídica formulada pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de 
Santa Catarina. 

ERRADA 

A Procuradoria Geral do Estado não tem como competência legal responder consulta jurídica formulada pelo 
Presidente da OAB (Artigo 2º, § 1º, inciso VII do Decreto 1.485/18). 

B) Dirimir controvérsias de natureza jurídica entre órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual e 
Municipal. 

ERRADA 

A Procuradoria Geral do Estado não tem competência (dever) para dirimir controvérsias da Administração 
Municipal (Artigo 3º, inciso VI do Decreto 1.485/18). Sua competência se circunscreve à Administração 
Estadual. 

C) Representar os interesses do Poder Executivo Estadual e Municipal perante os Tribunais de Contas do 
Estado e da União. 
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ERRADA 

A Procuradoria Geral do Estado não tem competência (dever) para representar interesse do Poder Executivo 
Municipal perante os Tribunais de Contas do Estado e da União (Artigo 2º, § 1º, inciso XV do Decreto 
1.485/18). Sua competência se circunscreve à tutela dos interesses do Poder Executivo Estadual. 

D) Representar judicial e extrajudicialmente, durante o exercício do respectivo cargo, o Governador do 
Estado, o Presidente do Tribunal de Justiça e os titulares das Secretarias de Estado, quando demandados em 
ação popular, ação civil pública e ação de improbidade administrativa, por atos praticados em decorrência 
de suas atribuições constitucionais ou legais, desde que não haja conflito com os interesses do Estado, no 
entendimento do Conselho Superior da PGE (CONSUP). 

ERRADA 

Essa competência, que está prevista no artigo 2º, § 1º, inciso XX do Decreto 1.485/18, não abrange a 
representação extrajudicial, mas só a judicial.  A alternativa, portanto está errada no início, onde diz: 
"Representar judicial e extrajudicialmente .... O certo é: " Representar judicialmente ..." 

E) Exercer o controle, a orientação normativa e a supervisão técnica do serviço jurídico das autarquias, 
fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas estaduais, na forma da lei. 

CERTA 

A alternativa representa fielmente a literalidade do artigo Artigo 2º, § 1º, inciso IX do Decreto 1.485/18 e, 
com isso, nos traz competência legal da PGE. 

7. Segundo o art. 15 da Lei Complementar Estadual no 317, de 30 de dezembro de 2005, que dispõe 
sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria Geral do Estado, o regime jurídico dos 
Procuradores do Estado e estabelece outras providências, o “Conselho Superior da Procuradoria Geral do 
Estado, presidido pelo Procurador-Geral do Estado, é composto por membros não-eleitos e por membros 
eleitos dentre os integrantes da carreira de Procurador do Estado que, até a data da eleição, tenham 
adquirido estabilidade no cargo”. São membros eleitos: 

A) dois membros da classe intermediária da carreira de Procurador do Estado e um integrante das demais 
classes. 

B) um membro da classe final da carreira de Procurador do Estado e dois integrantes das demais classes. 

C) dois membros da classe final da carreira de Procurador do Estado e um integrante das demais classes. 

D) dois membros da classe final da carreira de Procurador do Estado, dois da classe intermediária e um 
integrante da classe inicial. 

E) apenas membros da classe final da carreira de Procurador do Estado. 

Comentários 

A questão NÃO nos exigiu conhecimento doutrinário ou jurisprudencial sobre o tema. Bastou-nos dispensar 
atenção ao artigo 17 da Lei Complementar 317/05. 
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A) dois membros da classe intermediária da carreira de Procurador do Estado e um integrante das demais 
classes. 

ERRADA 

São membros eleitos: 2 membros da classe FINAL (e não da classe intermediária) - Artigo 17 da Lei 317/05. 

B) um membro da classe final da carreira de Procurador do Estado e dois integrantes das demais classes. 

ERRADA 

São membros eleitos: 2 membros da classe FINAL da carreira de Procurador. Artigo 17 da Lei 317/05. 

C) dois membros da classe final da carreira de Procurador do Estado e um integrante das demais classes. 

CERTA 

A alternativa representa fielmente a literalidade do artigo Art. 17 da Lei Complementar 317/05. Assim, 
absolutamente correta. 

D) dois membros da classe final da carreira de Procurador do Estado, dois da classe intermediária e um 
integrante da classe inicial. 

ERRADA 

Dois membros da classe intermediária e um integrante da classe inicial não figuram dentre os membros 
eleitos mencionados no artigo 17 da Lei Complementar 317/05. , 

E) apenas membros da classe final da carreira de Procurador do Estado. 

ERRADA 

Os membros eleitos são: dois membros da classe final da carreira de Procurador do Estado e um integrante 
das demais classes. 

8. O processo legislativo disciplinado na Constituição do Estado de Santa Catarina compreende a 
elaboração de: 

A) resoluções, editadas para regular as relações jurídicas decorrentes da não conversão de medida provisória 
em lei. 

B) leis complementares, que serão aprovadas por maioria relativa dos votos dos Deputados. 

C) emendas à Constituição, por proposta de um terço das Câmaras Municipais do Estado, manifestando se, 
cada uma delas, pela maioria relativa a seus membros. 

D) leis delegadas, que poderão disciplinar matéria atinente a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e 
orçamentos. 
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E) medidas provisórias, em que, nos casos de relevância e urgência, o Governador do Estado poderá as 
adotar, com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa. 

Comentários 

A questão exigiu o conhecimento do processo legislativo disposto na Constituição do Estado de Santa 
Catarina.  

Nesse sentido, destaca-se o artigo 51, caput, que dispõe acerca da medida provisória, que pode ser elaborada 
no caso de relevância e urgência pelo Governador do Estado. 

A) resoluções, editadas para regular as relações jurídicas decorrentes da não conversão de medida provisória 
em lei. 

ERRADA 

A assertiva está errada, pois no caso de regular as relações jurídicas decorrentes da não conversão de medida 
provisória em lei, será feito por decreto legislativo e não resolução, conforme expressa previsão legal do 
artigo 51, §1º, da Constituição do Estado de Santa Catarina. 

B) leis complementares, que serão aprovadas por maioria relativa dos votos dos Deputados. 

ERRADA 

A assertiva está errada, pois as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos votos dos 
Deputados, e não maioria relativa, conforme expressa previsão do artigo 57, caput, da Constituição do 
Estado de Santa Catarina. 

C) emendas à Constituição, por proposta de um terço das Câmaras Municipais do Estado, manifestando se, 
cada uma delas, pela maioria relativa a seus membros. 

ERRADA 

A assertiva está errada,  pois a emenda à Constituição deve ser por proposta de mais da metade das Câmaras 
Municipais,  e não apenas um terço, conforme expressa previsão legal do artigo 49, inciso III, da Constituição 
do Estado de Santa Catarina. 

D) leis delegadas, que poderão disciplinar matéria atinente a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e 
orçamentos. 

ERRADA 

A assertiva está errada, pois as leis delegadas não podem ter como objeto matéria relacionada a planos 
plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos, conforme expressa previsão legal do artigo 56, §1º, da 
Constituição do Estado de Santa Catarina. 
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E) medidas provisórias, em que, nos casos de relevância e urgência, o Governador do Estado poderá as 
adotar, com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa. 

CERTA 

A assertiva está correta por trazer expressa previsão legal do artigo 51, caput, da Constituição do Estado de 
Santa Catarina, dispondo sobre medidas provisórias. 

9. Considere as seguintes licenças previstas na Lei Complementar estadual no 555, de 29 de dezembro 
de 2014: 

I. A licença para desempenho de cargo em entidade associativa, representativa de categoria profissional 
dos militares estaduais, será concedida com ônus para o Estado pelo período do mandato da entidade, 
mediante solicitação, desde que não ultrapasse o limite de três militares por entidade. 

II. Será concedida licença para desempenho de função em fundação, cuja finalidade seja de interesse das 
Instituições Militares, conforme deliberação do órgão de decisão colegiada da instituição militar estadual. 

III. A licença para qualificação consiste no afastamento do militar estadual, com prejuízo de seu subsídio e 
assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira, para frequência em cursos, no país ou 
exterior, não disponibilizado pela instituição, desde que haja interesse da Administração pública. 

IV. Será concedida licença remunerada de cento e oitenta dias para a militar estadual que adotar criança 
de até doze anos. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

A) I e II. 

B) I, II e III 

C) III e IV. 

D) II e IV 

E) I, III e IV. 

Comentários 

A presente questão exige conhecimento sobre as licenças previstas no Estatuto dos Militares do Estado do 
Mato Grosso. 

ASSERTIVA I - CORRETA 

Trata-se da literalidade do caput do art. 106 da Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014. 

ASSERTIVA II - CORRETA 

Transcrição literal do caput do art. 107 da Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014. 

ASSERTIVA III - INCORRETA 
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De acordo com o caput do art. 108, A licença para qualificação consiste no afastamento do militar estadual, 
SEM prejuízo de seu subsídio e assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira, para 
frequência em cursos, no país ou exterior, não disponibilizado pela instituição, desde que haja interesse da 
administração pública. 

ASSERTIVA IV - INCORRETA 

O STF, no RE 778.889/PE, decidiu que os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da 
licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é 
possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. 

Gabarito: letra a) I e II 

10. João Pedro pretende arrolar testemunhas em processo administrativo disciplinar regulado pela Lei 
Complementar estadual no 207, de 29 de dezembro de 2004. Em consulta ao seu advogado, é informado 
de que: 

I. poderá arrolar até dez testemunhas. 

II. a testemunha arrolada não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, 
ainda que separado legalmente, irmão, sogro, cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto 
quando não for possível, de outro modo, obter-se informações dos fatos e suas circunstâncias, 
considerando-o como informante. 

III. residindo a testemunha em município diverso da sede da Comissão Processante, sua inquirição poderá 
ser deprecada às unidades mais próximas do local de sua residência, sendo vedado à Comissão 
Processante ouvir o denunciante ou as testemunhas no respectivo município de residência. 

IV. são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam 
guardar segredo, a menos que, desobrigadas pela parte interessada, queiram dar seu testemunho. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

A) I e II. 

B) I, II e III 

C) III e IV. 

D) II e IV. 

E) I, III e IV. 

Comentários 

ASSERTIVA I - INCORRETA 

João Pedro, de acordo com o art. 51, V do estatuto, poderá arrolar até 05 (cinco) testemunhas. 

ASSERTIVA II - CORRETA 

Trata-se da literalidade do art. 86 da Lei  complementar estadual no 207, de 29 de dezembro de 2004. 
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ASSERTIVA III - INCORRETA 

Residindo a testemunha em município diverso da sede da Comissão Processante, sua inquirição poderá ser 
deprecada às unidades mais próximas do local de sua residência, devendo constar na precatória os quesitos 
a serem respondidos pela testemunha (art. 87 da LC). 

Art. 88. A Comissão Processante, se entender conveniente, ouvirá o denunciante ou as testemunhas no 
respectivo município de residência. 

ASSERTIVA IV- CORRETA 

Transcrição literal do art. 86, §5o da Lei complementar estadual no 207, de 29 de dezembro de 2004. 

Gabarito: letra d) II e IV. 

11. A estrutura organizacional básica dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta 
disposta na Lei Complementar estadual no 566 de 20 de maio de 2015 é constituída, dentre outros, pelo 
nível de 

A) direção superior composto pelo(a) Governador(a), vice-Governador(a) e os titulares das Secretarias de 
Gestão e de Fazenda. 

B) decisão colegiada que é representado pelos Conselhos Superiores dos órgãos e entidades ou 
assemelhados e suas unidades de apoio, necessárias ao cumprimento de suas competências legais e funções 
regimentais. 

C) administração sistêmica que é representado pelas unidades responsáveis por competências de apoio 
técnico e especializado aos titulares em assuntos de interesse geral do órgão e entidade subordinados ao 
Núcleo Estratégico estadual 

D) administração desconcentrada compreendendo as entidades autárquicas, fundacionais, sociedades de 
economia mista e empresas públicas, com organização fixada em lei e regulamentos próprios, vinculadas aos 
órgãos centrais 

E) administração descentralizada que é representado por órgãos e unidades responsáveis pela execução de 
atividades-fim cujas características exijam organização e funcionamento peculiares, dotadas de relativa 
autonomia administrativa e financeira, com adequada flexibilidade de ação gerencial. 

Comentários 

A presente questão requer conhecimento sobre a Lei Complementar nº 566, de 20 de maio de 2015, a qual 
dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual do Mato Grosso, especificamente o 
art. 5º da LC, in verbis: 

Art. 5º A estrutura organizacional básica dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta 
é constituída dos seguintes níveis: 

I - Nível de Decisão Colegiada - representado pelos Conselhos Superiores dos órgãos e entidades ou 
assemelhados e suas unidades de apoio, necessárias ao cumprimento de suas competências legais e funções 
regimentais; 
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II - Nível de Direção Superior - representado pelos titulares dos órgãos, entidades e Secretários de Estado, 
no desempenho de suas funções estratégicas institucionais e administrativas; 

III - Nível de Apoio Estratégico e Especializado - representado pelas unidades responsáveis por competências 
de apoio direto, estratégico e altamente especializado, ao Núcleo Estratégico do órgão e entidade no 
desempenho de suas competências institucionais; 

IV - Nível de Assessoramento Superior - representado pelas unidades de assessoria responsáveis pelo apoio 
técnico e especializado aos titulares em assuntos de interesse geral do órgão e entidade; 

V - Nível de Administração Sistêmica - compreendendo os órgãos e unidades setoriais prestadores de serviços 
nas áreas de planejamento, administração e finanças, coordenados, respectivamente, pelas Secretarias de 
Estado de Planejamento, de Gestão e de Fazenda; 

VI - Nível de Execução Programática - representado pelos órgãos e unidades responsáveis pelas atividades-
fim de cada Secretaria, consubstanciadas em funções de caráter permanente; 

VII - Nível de Administração Regionalizada - representado pela execução de atividades-fim do órgão e 
entidade em determinados polos regionais a serem definidos por Decreto; 

VIII - Nível de Administração Desconcentrada - representado por órgãos e unidades responsáveis pela 
execução de atividades-fim cujas características exijam organização e funcionamento peculiares, dotadas de 
relativa autonomia administrativa e financeira, com adequada flexibilidade de ação gerencial; 

IX - Nível de Administração Descentralizada - compreendendo as entidades autárquicas, fundacionais, 
sociedades de economia mista e empresas públicas, com organização fixada em lei e regulamentos próprios, 
vinculadas aos órgãos centrais. 

Deste modo, a assertiva que corresponde corretamente ao exigido no enunciado é a letra: b) decisão 
colegiada que é representado pelos Conselhos Superiores dos órgãos e entidades ou assemelhados e suas 
unidades de apoio, necessárias ao cumprimento de suas competências legais e funções regimentais. 

12. Godofredo, Alfredo e Manfredo são servidores públicos do Estado do Mato Grosso. Godofredo foi 
cedido para ter exercício em órgão da Administração Pública municipal. Alfredo está afastado para estudo 
no Exterior e Manfredo foi eleito para exercício de mandato eletivo. Considerando o que estabelece a Lei 
Complementar estadual no 04, de 15 de outubro de 1990, 

A) Godofredo, se estiver em exercício de cargo em comissão de confiança o ônus da remuneração será do 
órgão cessionário. 

B) Manfredo, se for prefeito ou vereador, ainda que haja compatibilidade de horários, deverá ser afastado 
do carg 

C) Alfredo, neste caso, poderá ficar ausente pelo período máximo de três anos. 

D) Manfredo, se for deputado estadual, e houver compatibilidade de horários, poderá acumular o cargo. 

E) Godofredo, se for servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração 
Pública Estadual por prazo indeterminado. 
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Comentários 

Todas as alternativas foram retiradas da Lei Complementar Estadual n. 04, de 15.10.90 (Estatuto dos 
Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais). 

A) Godofredo, se estiver em exercício de cargo em comissão de confiança o ônus da remuneração será do 
órgão cessionário. 

CERTO 

De acordo com o que dispõe o artigo 119 §1º da Lei Complementar Estadual n. 04, de 15.10.90. 

B) Manfredo, se for prefeito ou vereador, ainda que haja compatibilidade de horários, deverá ser afastado 
do carg 

ERRADO 

Caso haja compatibilidade de horários, se eleito vereador, poderá manter-se no seu cargo de origem, 
acumulando os dois. 

C) Alfredo, neste caso, poderá ficar ausente pelo período máximo de três anos. 

ERRADO 

Alfredo, neste caso, poderá ficar ausente pelo período máximo de QUATRO ANOS. 

D) Manfredo, se for deputado estadual, e houver compatibilidade de horários, poderá acumular o cargo. 

ERRADO 

Caso eleito deputado estadual, deverá afastar-se do cargo de origem. 

E) Godofredo, se for servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração 
Pública Estadual por prazo indeterminado. 

ERRADO 

O artigo 119 § 2º  estabelece que, mediante autorização do Governador do Estado, o servidor do Poder 
Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração Pública Estadual, que não tenha quadro 
próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo certo. 

13. A Lei Estadual no 7.692, de 1o de julho de 2002, ao tratar da competência e delegação, dispõe: 

I. Competência é a fração do poder político autônomo do Estado, conferida pela Constituição ou pela lei 
como própria e irrenunciável dos órgãos administrativos, salvo os casos de delegação e avocação 
legalmente admitidos. 
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II. Um órgão administrativo colegiado poderá, se não houver impedimento legal, delegar suas funções, 
quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica social, econômica, jurídica ou 
territorial. 

III. A decisão de recursos administrativos não pode ser objeto de delegação. 

IV. Após trinta dias de sua publicação o ato de delegação torna-se irrevogável. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

A) I, II e IV. 

B) II e III. 

C) I, III e IV. 

D) II e IV 

E) I e III 

Comentários 

Assertiva I: 

CERTA. 

Nos exatos termos do artigo Art. 10 da Lei Estadual no 7.692. 

Assertiva II: 

ERRADA 

Não está de acordo com a previsão do artigo 11, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.692. 

Assertiva III: 

CERTA. 

Conforme previsto pelo artigo 12, VI, da Lei Estadual no 7.692. 

Assertiva IV: 

ERRADA. 

Não está em conformidade com o previsto pelo artigo 13, § 2°, da Lei Estadual no 7.692. 

14. No âmbito do Estado do Acre, dentre as especies legislativas contempladas na respectiva 
Constituição Estadual, pode-se afirmar com correção que 

A) a lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado deve revestir a forma de lei complementar.  

B) não poderá haver delegação legislativa.  
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C) o veto do Poder Executivo á proposta de emenda constitucional deve ser fundamentado.  

D) matéria relativa à organização do Poder Judiciário, com caso de urgência e relevância, pode ser objeto de 
medida provisória.  

E) a lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado deve revestir a forma de lei ordinária. 

Comentários 

A) a lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado deve revestir a forma de lei complementar.  

CERTA. 

Conforme o art. 56 da Constituição do Estado do Acre, a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado deve 
ter forma de lei complementar. 

B) não poderá haver delegação legislativa.  

ERRADA. 

De acordo com o art. 57, e seus parágrafos, da Constituição do Estado do Acre, poderá haver delegação 
legislativa, no caso das lei delegadas. 

C) o veto do Poder Executivo á proposta de emenda constitucional deve ser fundamentado.  

ERRADA. 

A emenda à constituição não passa pela sanção ou veto do Governador, pois será promulgada pela Mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa, com respectivo número de ordem. 

Art. 53, § 3º, da Constituição do Estado do Acre. 

D) matéria relativa à organização do Poder Judiciário, com caso de urgência e relevância, pode ser objeto de 
medida provisória.  

ERRADA. 

De acordo com o art. 62, I, alínea c, da CF/88,  é vedada a edição de medida provisória relativa a organização 
do Poder Judiciário. 

E) a lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado deve revestir a forma de lei ordinária. 

ERRADA. 

Conforme o art. 56 da Constituição do Estado do Acre, a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado deve 
revestir forma de lei complementar. 
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

15. Analise as afirmativas abaixo a respeito do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação 
de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), com base na legislação catarinense. 

1. Fica sujeito à multa de cinquenta por cento do valor do imposto, aquele que deixar de abrir, dentro de 
prazo legal, processo de inventário ou partilha.  

2. O imposto também incide na sucessão provisória, garantido o direito de restituição, caso apareça o 
ausente.  

3. A alíquota para a cobrança do imposto é dois por cento sobre a parcela da base de cálculo igual ou 
inferior a R$ 20.000,00.  

4. É isento do pagamento do imposto o donatário ou cessionário, qualquer que seja o valor dos bens ou 
direitos, em se tratando de sociedade civil sem fins lucrativos, devidamente reconhecida como de utilidade 
pública estadual. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

A) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

B) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 

C) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4. 

D) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 

E) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

Comentários 

Alternativa 1: 

ERRADA. 

A alternativa está errada, pois, nos termos do art. 13, I, "a", da Lei 13.136/2004, que dispõe sobre o Imposto 
sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD no Estado de Santa 
Catarina, fica sujeito à multa de vinte por cento do valor do imposto, aquele que deixar de abrir, dentro de 
prazo legal, processo de inventário ou partilha.  

Alternativa 2: 

CERTA: 

A alternativa está certa, pois, nos termos do art. 2º, § 3º, I, da Lei 13.136/2004 o ITCMD incide na sucessão 
provisória, garantido-se o direito de restituição, caso apareça o ausente.  

Alternativa 3: 

ERRADA: 
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A alternativa está errada, pois, nos termos do art. 9º, I, da Lei 13.136/2004, a alíquota para a cobrança do 
imposto é um por cento sobre a parcela da base de cálculo igual ou inferior a R$ 20.000,00. 

Alternativa 4: 

CERTA. 

A alternativa está certa, pois, nos termos do art. 10, V, da Lei 13.136/2004, são isentos do pagamento do 
ITCMD o donatário ou o cessionário, qualquer que seja o valor dos bens ou direitos, em se tratando de 
sociedade civil sem fins lucrativos, devidamente reconhecida como de utilidade pública estadual. 

Gabarito: Letra C. 

16. Assinale a alternativa correta a respeito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS). 

A) Incide o ICMS sobre a alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. 

B) Empresas do ramo da construção civil estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias  adquiridas como 
insumos em operações interestaduais. 

C) O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa constitui fato 
gerador do ICMS. 

D) Os descontos incondicionais em operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. 

E) É legítima a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. 

Comentários 

Trata-se de questão que exige o conhecimento do candidato sobre o Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS). 

A) Incide o ICMS sobre a alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. 

ERRADA  

A alternativa está em dissonância com o enunciado de súmula vinculante nº 32. Isto porque, o ICMS não 
incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. 

B) Empresas do ramo da construção civil estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias  adquiridas como 
insumos em operações interestaduais. 

ERRADA  

A alternativa está em dissonância com o enunciado de súmula nº 432 do STJ. Isto porque, as empresas do 
ramo da construção civil NÃO estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em 
operações interestaduais. 
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C) O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa constitui fato 
gerador do ICMS. 

ERRADA  

A alternativa está em dissonância com o enunciado de súmula nº 166 do STJ. Isto porque, NÃO constitui fato 
gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 
contribuinte. 

D) Os descontos incondicionais em operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. 

CERTA  

A alternativa está em consonância com o enunciado de súmula nº 457 do STJ. Sendo assim, os descontos 
incondicionais em operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. 

E) É legítima a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. 

ERRADA  

A alternativa está em dissonância com o enunciado de súmula nº 431 do STJ. Isto porque, é ilegal a cobrança 
de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. 

17. Analise as afirmativas abaixo a respeito do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA), com base na legislação catarinense. 

1. Não se exigirá o imposto sobre a propriedade de ambulância.  

2. É contribuinte do IPVA o proprietário do veículo automotor.  

3. O imposto é devido no município em que o veículo deva ser registrado, matriculado ou licenciado.  

4. No caso de exigência do IPVA por notificação fiscal, a multa será de 30% do valor corrigido do imposto. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

A) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 

B) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

C) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 

D) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 

E) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

Comentários 

Alternativa 1: 

CORRETA. 
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A alternativa está correta, pois, nos termos do art. 8º, V, "a", da Lei n° 7.543/1988, não se exigirá o IPVA 
sobre a propriedade de IPVA.  

Alternativa 2: 

CORRETA. 

A alternativa está correta, pois, nos termos do art. 3º da Lei n° 7.543/1988 , é contribuinte do IPVA o 
proprietário do veículo automotor. 

Alternativa 3: 

CORRETA. 

A alternativa está correta, pois, nos termos do art. 7º da Lei n° 7.543/1988 do Estado de Santa Catarina, o 
imposto é devido no município em que o veículo deva ser registrado, matriculado ou licenciado. 

Alternativa 4: 

ERRADA: 

A alternativa está errada, pois, nos termos do art. 10º, § 1º, da Lei n° 7.543/1988 do Estado de Santa Catarina, 
no caso de exigência do IPVA por notificação fiscal, a multa será de 50% (cinquenta por cento) do valor 
corrigido do imposto. 

GABARITO: Letra E. 

18. Assinale a alternativa correta acerca do processo tributário. 

A) O contribuinte pode escolher por receber, por meio de precatório ou de compensação, o  indébito 
tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. 

B) O mandado de segurança não constitui via processual adequada para a declaração do direito à 
compensação tributária. 

C) Em ações de execução fiscal, é obrigatória a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo 
do débito, por se tratar de requisito previsto em lei. 

E) É admitida a impetração de mandado de segurança para convalidação de compensação tributária realizada 
pelo contribuinte. 

D) É lícita a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial  na qual se 
pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. 

Comentários 

A questão trata do processo tributário à luz da Jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

A) O contribuinte pode escolher por receber, por meio de precatório ou de compensação, o  indébito 
tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. 
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CERTA. 

De fato, o contribuinte possui essa prerrogativa, nos termos da Súmula n. 461 do STJ. 

B) O mandado de segurança não constitui via processual adequada para a declaração do direito à 
compensação tributária. 

ERRADA. 

A questão contraria a Súmula n. 213 do STJ, que reconhece que o Mandado de Segurança é a via adequada 
para discutir o direito à compensação tributária. 

C) Em ações de execução fiscal, é obrigatória a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo 
do débito, por se tratar de requisito previsto em lei. 

ERRADA. 

O demonstrativo de cálculo do débito não é requisito exigido por lei. Sendo assim, a questão contraria a 
Súmula n. 559 do STJ e o art. 2º, §5º e o art. 6º da Lei de Execuções Fiscais. 

E) É admitida a impetração de mandado de segurança para convalidação de compensação tributária realizada 
pelo contribuinte. 

ERRADA. 

O STJ entende que o Mandado de Segurança não é a via adequada para discutir a convalidação da 
compensação tributária realizada pelo contribuinte. Assim, a questão contraria a Súmula n. 460 do STJ. 

D) É lícita a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial  na qual se 
pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. 

ERRADA. 

Nos termos da Súmula Vinculante n. 28 é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de 
admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. 

19. Com base na legislação, assinale a alternativa correta a respeito do processo administrativo fiscal 
federal. 

A) Na hipótese de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à autoridade preparadora, de ofício, 
exonerá-lo dos gravames decorrentes do litígio. 

B) Apenas o sujeito passivo poderá formular consultas sobre dispositivos da legislação tributária aplicáveis a 
fato determinado, sendo vedada a formulação de consultas por órgãos da Administração e por entidades 
representativas de categorias econômicas ou profissionais. 

C) Os prazos processuais serão contínuos, incluindo-se na sua contagem o dia do início e excluindo-se o do 
vencimento. 
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D) O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá 
obrigatoriamente o montante do crédito tributário, além do prazo para recolhimento ou impugnação. 

E) A impugnação da exigência, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, deverá ser apresentada 
ao órgão preparador no prazo de quinze dias, contados da data em que for feita  a intimação da exigência. 

Comentários 

A questão cobra a literalidade de diversos dispositivos do Decreto Federal nº 70.235/1972. 

A) Na hipótese de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à autoridade preparadora, de ofício, 
exonerá-lo dos gravames decorrentes do litígio. 

CERTA. 

É a literalidade do art. 45 do Decreto n. 70.235/1972. Sendo assim, no caso de decisão definitiva favorável 
ao sujeito passivo, é dever da autoridade preparadora exonerá-lo dos gravames decorrentes do litígio. 

B) Apenas o sujeito passivo poderá formular consultas sobre dispositivos da legislação tributária aplicáveis a 
fato determinado, sendo vedada a formulação de consultas por órgãos da Administração e por entidades 
representativas de categorias econômicas ou profissionais. 

ERRADA. 

Nos termos do art. 46 e parágrafo único do Decreto n. 70.235/1972, não apenas o sujeito passivo pode 
formular consultas sobre a aplicação da legislação tributária a determinados fatos, mas também os órgãos 
da Administração e entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais. 

C) Os prazos processuais serão contínuos, incluindo-se na sua contagem o dia do início e excluindo-se o do 
vencimento. 

ERRADA. 

Nos termos do art. 5º e parágrafo único do Decreto n. 70.235/1972, exclui-se a data de início e inclui-se a de 
vencimento. 

D) O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá 
obrigatoriamente o montante do crédito tributário, além do prazo para recolhimento ou impugnação. 

ERRADA. 

Nos termos do art. 10 e incisos do Decreto n. 70.235/1972, são exigidas outras providências no auto de 
infração. 

E) A impugnação da exigência, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, deverá ser apresentada 
ao órgão preparador no prazo de quinze dias, contados da data em que for feita  a intimação da exigência. 
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ERRADA. 

Nos termos do art. 15 do Decreto n. 70.235/1972, o prazo em questão é de 30 dias. 

20. Assinale a alternativa correta sobre a execução fiscal. 

A) Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício. 

B) Não é admitida a citação por edital em execução fiscal, ainda que frustradas as demais modalidades. 

C) Em ações de execução fiscal, a petição inicial poderá ser indeferida de plano sob o argumento de ausência 
de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada. 

D) Em execução fiscal, quando não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por  seis meses, 
findo o qual se inicia a contagem do prazo da prescrição quinquenal intercorrente. 

E) A exceção de pré-executividade não é cabível em execução fiscal, nem mesmo em relação às matérias 
conhecíveis de ofício e que não demandam dilação probatória. 

Comentários 

A) Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício. 

CERTA. 

A prescrição é matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, sendo causa de improcedência liminar do 
pedido nos termos do art. 332, §1º do CPC de 2015. Nos termos da Súmula n. 409 do STJ, que trata 
especificamente da execução fiscal, o juiz pode reconhecer de ofício a prescrição ocorrida antes da 
propositura da ação. 

B) Não é admitida a citação por edital em execução fiscal, ainda que frustradas as demais modalidades. 

ERRADA. 

A citação por edital é permitida caso sejam frustradas as demais modalidades, nos termos do art. 8º, III da 
Lei n. 6.830/1980. 

C) Em ações de execução fiscal, a petição inicial poderá ser indeferida de plano sob o argumento de ausência 
de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada. 

ERRADA. 

Nos termos da Súmula n. 558 do STJ, a inicial não pode indeferida sob este argumento. 

D) Em execução fiscal, quando não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por  seis meses, 
findo o qual se inicia a contagem do prazo da prescrição quinquenal intercorrente. 

ERRADA. 
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O prazo é suspenso por 1 ano, não 6 meses, nos termos do art. 40, §2º da Lei das Execuções Fiscais (Lei n. 
6.830/1980). 

E) A exceção de pré-executividade não é cabível em execução fiscal, nem mesmo em relação às matérias 
conhecíveis de ofício e que não demandam dilação probatória. 

ERRADA. 

A exceção de pré-executividade, embora não expressamente prevista na Lei das Execuções Fiscais (Lei n. 
6.830/1980) é cabível justamente para discutir as matérias conhecíveis de ofício e que não demandam 
dilação probatória, conforme reconhece a doutrina. 

21. Assinale a alternativa correta com base nas disposições legais sobre a Administração Tributária. 

A) As certidões negativas expedidas com dolo ou fraude, que contenham erro contra o Fisco, responsabilizam 
pessoalmente os funcionários que as expedirem, pelo crédito tributário e os juros de mora acrescidos. 

B) A dívida regularmente inscrita goza da presunção absoluta de certeza e liquidez e tem o efeito de prova 
pré-constituída. 

C) Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles 
efetuados serão conservados pelo prazo de trinta anos a contar das operações a que se refiram 

D) Tem os mesmos efeitos da certidão negativa de débitos a certidão de que conste a existência de créditos 
tributários em curso de cobrança executiva, quando ainda não tenha sido efetivada a penhora. 

E) É proibida a divulgação, por parte da Fazenda ou de seus servidores, de informação obtida em razão do 
ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros, inclusive mediante 
requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. 

Comentários 

Trata-se de questão que exige o conhecimento do candidato sobre disposições legais sobre a Administração 
Tributária. 

A) As certidões negativas expedidas com dolo ou fraude, que contenham erro contra o Fisco, responsabilizam 
pessoalmente os funcionários que as expedirem, pelo crédito tributário e os juros de mora acrescidos. 

CERTA 

A alternativa está em consonância com o art. 208 do CTN. Sendo assim, as certidões negativas expedidas 
com dolo ou fraude, que contenham erro contra o Fisco, responsabilizam pessoalmente os funcionários que 
as expedirem, pelo crédito tributário e os juros de mora acrescidos. 

B) A dívida regularmente inscrita goza da presunção absoluta de certeza e liquidez e tem o efeito de prova 
pré-constituída. 

ERRADA  
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A alternativa está em dissonância com o disposto no art. 204, parágrafo único, do CTN. Isto porque, a dívida 
regularmente inscrita goza de PRESUNÇÃO RELATIVA de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-
constituída. 

C) Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles 
efetuados serão conservados pelo prazo de trinta anos a contar das operações a que se refiram 

ERRADA  

A alternativa está em dissonância com o art. 195, parágrafo único, do CTN. Isto porque, 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, e não pelo 
prazo de trinta anos. 

D) Tem os mesmos efeitos da certidão negativa de débitos a certidão de que conste a existência de créditos 
tributários em curso de cobrança executiva, quando ainda não tenha sido efetivada a penhora. 

ERRADA  

A alternativa está em dissonância com o art. 206 do CTN. Isto porque, tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa de débitos a certidão de que conste a existência de créditos NÃO VENCIDOS, em curso de cobrança 
executiva em que tenha sido EFETIVADA A PENHORA, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. 

E) É proibida a divulgação, por parte da Fazenda ou de seus servidores, de informação obtida em razão do 
ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros, inclusive mediante 
requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. 

ERRADA  

A alternativa está em dissonância com o art. 198, §1º, inciso I, do CTN. Isto porque, é proibida a divulgação, 
por parte da Fazenda ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação 
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros, EXCETO mediante requisição de autoridade 
judiciária no interesse da justiça. 

22. Assinale a alternativa correta sobre a disciplina legal das isenções tributárias. 

A) As isenções tributárias concedidas sob condição onerosa poderão ser livremente suprimidas. 

B) Como disciplina geral, a isenção outorgada aos impostos será extensiva às taxas e às contribuições de 
melhoria. 

C) Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção. 

D) Nas hipóteses de solidariedade tributária, a isenção de crédito sempre exonera todos os  coobrigados, 
mesmo que outorgada pessoalmente a apenas um deles. 

E) Tal como a remissão e a anistia, a isenção é forma de extinção do crédito tributário. 

Comentários 
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Para responder essa questão o aluno precisa ter conhecimento de isenções tributárias e vários aspectos. 

A) As isenções tributárias concedidas sob condição onerosa poderão ser livremente suprimidas. 

ERRADA. 

As isenções onerosas, concedidas por prazo certo e em função de determinadas condições impostas ao 
contribuinte, não podem ser suprimidas livremente, conforme art. 178, CTN. 

B) Como disciplina geral, a isenção outorgada aos impostos será extensiva às taxas e às contribuições de 
melhoria. 

ERRADA. 

O art. 177, CTN veda extensão de isenções a taxas e contribuições de melhoria, salvo disposição em contrário. 

C) Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção. 

CERTA. 

Nos termos do art. 111, II, CTN 

D) Nas hipóteses de solidariedade tributária, a isenção de crédito sempre exonera todos os  coobrigados, 
mesmo que outorgada pessoalmente a apenas um deles. 

ERRADA. 

Conforme art. 125, II, CTN, a isenção de crédito não exonera os demais coobrigados quando é outorgada 
pessoalmente a apenas um deles. 

E) Tal como a remissão e a anistia, a isenção é forma de extinção do crédito tributário. 

ERRADA. 

A isenção é uma forma de exclusão do CT (art. 175, CTN). 

23. Sobre o lançamento tributário e o crédito dele decorrente, é correto afirmar: 

A) Sendo declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é ilegal a recusa de expedição de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. 

B) O benefício da denúncia espontânea aplica-se aos tributos sujeitos a lançamento por homologação 
regularmente declarados, embora pagos a destempo. 

C) A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo débito fiscal, não exime o Fisco  de adotar as 
providências necessárias para a constituição do crédito tributário. 



 

 

 

 

 

32 
569 

D) Em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, se não houver declaração do débito, o 
prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em  que o lançamento poderia ter sido efetuado. 

E) A atividade de lançamento é obrigatória, muito embora discricionária, sob pena de responsabilidade 
funcional. 

Comentários 

Para responder essa questão o aluno precisa ter conhecimento sobre diversos entendimentos 
jurisprudenciais a respeito do lançamento tributário. 

A) Sendo declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é ilegal a recusa de expedição de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. 

ERRADA. 

O enunciado da assertiva é contrário a SÚMULA N. 446 do STJ que afirma ser legítima a negativa de CND. 

B) O benefício da denúncia espontânea aplica-se aos tributos sujeitos a lançamento por homologação 
regularmente declarados, embora pagos a destempo. 

ERRADA. 

O enunciado da assertiva é contrário a SÚMULA N. 360 do STJ que afirma não se aplicar o benefício da 
denúncia espontânea para lançamentos por homologação declarados, mas pagos a destempo. 

C) A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo débito fiscal, não exime o Fisco  de adotar as 
providências necessárias para a constituição do crédito tributário. 

ERRADA. 

O enunciado da assertiva é contrário a SÚMULA N. 436 do STJ que afirma a entrega de declaração pelo 
contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra 
providência por parte do fisco 

D) Em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, se não houver declaração do débito, o 
prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em  que o lançamento poderia ter sido efetuado. 

CERTA. 

Para responder a questão, é necessário fazer uma breve introdução sobre a decadência e prescrição para os 
lançamentos por homologação. 

Primeiramente, o lançamento por homologação é definido no art. 150, CTN. 
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O prazo para a autoridade administrativa realizar a supramencionada aferição é de cinco anos, conforme art. 
150, 4º, CTN 

Este é um prazo decadencial, pois nestes 5 anos o fisco pode homologar ou não. Se não homologar, vai ter 
que lançar a parte do tributo não declarada e não paga. 

Neste ponto, é importante fazer a distinção entre decadência e prescrição tributária: 

Decadência: é prazo para o fisco tem para constituir o crédito tributário.  

Prescrição: é o prazo para o fisco exercer o direito de cobrar judicialmente o crédito tributário constituído. 

A dúvida comum entre os aplicadores do direito é quanto a determinação da data inicial de contagem do 
prazo, seja da decadência, seja da prescrição. 

O art. 174, CTN afirma:  

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva. 

Para os tributos sujeitos a homologação por lançamento temos 4 situações: 

a) O contribuinte declara quanto deve e efetua o pagamento. 

b) O contribuinte declara que deve e não paga. 

c) O contribuinte declara, paga, mas é notificado de que deveria ter pago valor maior. 

d) O contribuinte não declara e não paga. 

Situação "a" e "b" esse prazo deve ser contado da ocorrência do fato gerador, de acordo com o art. art. 150, 
§ 4º, ou seja, da entrega da declaração ou pagamento do tributo, o último a acontecer. 

art. 150, § 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato 
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou 
simulação. 

A situação "d" que nos interessa, a notificação ao contribuinte deverá ocorrer dentro do prazo decadencial 
de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado (art. 173, I, do CTN). 

E) A atividade de lançamento é obrigatória, muito embora discricionária, sob pena de responsabilidade 
funcional. 

ERRADA. 
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Conforme art. 3º c/c 141, CTN, tributo é instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada (e não discricionária), bem como sob pena de responsabilidade funcional. 

24. Assinale a alternativa correta a respeito das normas gerais de direto tributário e sua interpretação. 

A) A capacidade tributária passiva dimana da ocorrência do fato gerador, mas depende da  capacidade civil 
das pessoas naturais. 

B) A lei pode atribuir de maneira expressa a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, 
vinculada ou desvinculada do fato gerador da respectiva obrigação. 

C) Em situações de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não  somente os tributos 
devidos pela sucedida, mas igualmente as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores 
ocorridos até a data da sucessão. 

D) Na falta de eleição pelo sujeito passivo, o domicílio tributário das pessoas naturais será, inicialmente, o 
centro habitual de suas atividades. 

E) É vedado à autoridade administrativa recusar o domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo,  ainda que 
dificulte a fiscalização do tributo. 

Comentários 

Para responder essa questão o aluno precisa ter conhecimento de: 

- capacidade tributária 

- responsabilidade tributária 

- domicílio tributário 

A) A capacidade tributária passiva dimana da ocorrência do fato gerador, mas depende da  capacidade civil 
das pessoas naturais. 

ERRADA. 

Conforme art. 126, I, CTN a capacidade tributária INDEPENDE da capacidade civil das pessoas naturais. 

B) A lei pode atribuir de maneira expressa a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, 
vinculada ou desvinculada do fato gerador da respectiva obrigação. 

ERRADA. 

Conforme art. 128, CTN, a lei pode atribuir responsabilidade tributária desde que a pessoa esteja vinculada 
ao fato gerador da respectiva obrigação. 

C) Em situações de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não  somente os tributos 
devidos pela sucedida, mas igualmente as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores 
ocorridos até a data da sucessão. 
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CERTA. 

Nos termos da Súmula 554 do STJ. 

D) Na falta de eleição pelo sujeito passivo, o domicílio tributário das pessoas naturais será, inicialmente, o 
centro habitual de suas atividades. 

ERRADA. 

Conforme art. 127, I, CTN, o centro habitual de atividade somente deve ser utilizado se a residência habitual 
for incerta ou desconhecida. 

E) É vedado à autoridade administrativa recusar o domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo,  ainda que 
dificulte a fiscalização do tributo. 

ERRADA 

Conforme art. 127, § 2º, CTN, a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, mas somente 
quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo. Não é uma decisão discricionária 
da autoridade administrativa. 

25. Com base nas disposições do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa correta acerca da 
legislação tributária. 

A) Interpreta-se de modo mais favorável ao contribuinte a legislação tributária que disponha sobre 
suspensão ou exclusão do crédito tributário 

B) Salvo disposição em contrário, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas entram 
em vigor 30 dias após a data da sua publicação. 

C) A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos jurídicos passados, futuros e pendentes 

D) A lei tributária aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando 
deixe de defini-lo como infração. 

E) A observância estrita das normas complementares de direito tributário não afasta a imposição de 
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. 

Comentários 

A presente questão aborda temas relativos à Legislação Tributária, de acordo com as normas do Código 
Tributário Nacional - CTN. 

A) Interpreta-se de modo mais favorável ao contribuinte a legislação tributária que disponha sobre 
suspensão ou exclusão do crédito tributário 

INCORRETO.  

Nos termos do Art. 111, I, do CTN, a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do 
crédito tributário deverá ser interpretada literalmente - e não da maneira mais favorável ao contribuinte. 
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B) Salvo disposição em contrário, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas entram 
em vigor 30 dias após a data da sua publicação. 

INCORRETO.  

Conforme o Art. 103, I, do CTN, salvo disposição em contrário, os atos normativos expedidos pelas 
autoridades administrativas entram em vigor na data da sua publicação. 

C) A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos jurídicos passados, futuros e pendentes 

INCORRETO.  

Conforme o Art. 105 do CTN, a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e 
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos 
termos do artigo 116. 

D) A lei tributária aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando 
deixe de defini-lo como infração. 

CORRETO.  

Conforme dispõe o Art. 106, II, a, do CTN, a lei tributária aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato 
não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração. 

E) A observância estrita das normas complementares de direito tributário não afasta a imposição de 
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. 

INCORRETO.  

Nos termos do Art. 100, parágrafo único, do CTN, a observância das normas complementares afasta a 
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo 
do tributo. 

26. Assinale a alternativa correta de acordo com as regras constitucionais de repartição das receitas  
tributárias. 

A) Pertence aos Municípios cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do  Estado sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação. 

B) A União entregará, do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados,  quinze por 
cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos 
industrializados. 

C) Pertence aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o produto da arrecadação do imposto da União 
sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre os  rendimentos pagos, a qualquer 
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 
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D) Pertence aos Municípios vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do  Estado sobre 
a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 

E) Pertence aos Estados e ao Distrito Federal cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
que a União instituir no exercício da competência residual. 

Comentários 

A questão aborda o tema da repartição constitucional de receitas tributárias, tendo como fundamento os 
Arts. 157 a 162 da Constituição Federal. 

A) Pertence aos Municípios cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do  Estado sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação. 

INCORRETO.  

De acordo com o Art. 158, IV, da CF/88, pertence aos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) do produto 
da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS. 

B) A União entregará, do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados,  quinze por 
cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos 
industrializados. 

INCORRETO.  

De acordo com o Art. 159, II, da CF/88, a União entregará aos Estados e ao Distrito Federal 10% (dez por 
cento) do do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados - IPI - proporcionalmente 
ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. 

C) Pertence aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o produto da arrecadação do imposto da União 
sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre os  rendimentos pagos, a qualquer 
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 

CORRETO.  

De acordo com os Arts. 157 e 158, ambos da CF/88, pertence aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte, sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 
fundações que instituírem e mantiverem. 

D) Pertence aos Municípios vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do  Estado sobre 
a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 

INCORRETO.  
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De acordo com o Art. 158, III, da CF/88, pertencem aos Municípios 50% (cinquenta por cento) do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA - licenciados em seus 
territórios. 

E) Pertence aos Estados e ao Distrito Federal cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
que a União instituir no exercício da competência residual. 

INCORRETA.  

Nos termos do Art. 157, II, CF/88, pertencem aos ESTADOS e ao Distrito Federal 20% (vinte por cento) do 
produto da arrecadação de impostos que a União instituir no exercício da competência tributária residual. 

27. Considerando-se os critérios tradicionais de classificação dos tributos, são características gerais do 
Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Física: 

A) regressivo • fixo • indireto. 

B) progressivo • proporcional • direto. 

C) regressivo • proporcional • indireto. 

D) progressivo • fixo • indireto. 

E) progressivo • fixo • direto. 

Comentários 

GABARITO: ALTERNATIVA B. 

A questão aborda algumas classificações dos tributos, especialmente aquelas os que identificam como: 
direto e indireto; progressivo ou regressivo; fixo ou proporcional. Nesse contexto, a resposta correta deve 
indicar as características gerais do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Física. 

- Progressivo: tem suas alíquotas aumentadas proporcionalmente à capacidade contributiva do sujeito 
passivo. É o que acontece com o Imposto de Renda de Pessoa Física, o qual possui faixas de renda tributáveis 
sobre as quais incidirá uma alíquota que aumenta à medida que a base de cálculo se torna maior.  

- Direto: não permite a transferência do ônus econômico a terceiros. Neste caso, o próprio contribuinte arca, 
por si só, com o pagamento do tributo. Esse é o caso, por exemplo, do Imposto de Renda, o qual não possui 
previsão de transferência do encargo para terceiros.  

´- Proporcional: é aquele cujo montante final variará de acordo com o valor da base de cálculo, sobre a qual 
incidirá uma alíquota fixa.  

No caso do Imposto de Renda, podemos dizer que, em regra, ele não é proporcional, pois suas alíquotas 
aumentam de acordo com as faixas de base de cálculo tributável, caracterizando a progressividade do 
tributo.  

No entanto, quando as alíquotas do IR atingem o valor máximo previsto na tabela oficial, que é de 27,5% 
para aqueles que possuem renda acima de R$ 16.380,38, o tributo passa a ser considerado proporcional. 
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Afinal, para qualquer valor que ultrapasse aquele limite, será aplicável a mesma alíquota e o tributo variará 
de acordo com a base de cálculo.  

Diante do exposto, em relação às classificações apresentadas na questão, temos que o Imposto de Renda de 
Pessoa Física é: progressivo; proporcional; e direto. 

28. Assinale a alternativa correta a respeito das espécies tributárias. 

A) O serviço de iluminação pública pode ser remunerado mediante taxa. 

B) A contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas ou privadas de que 
decorra valorização imobiliária. 

C) É vedada a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário. 

D) Os Municípios e o Distrito Federal estão autorizados a instituir contribuição para o custeio de serviços de 
iluminação pública e de pavimentação de ruas. 

E) O imposto é chamado de tributo não vinculado porque a obrigação dele decorrente tem por fato gerador 
uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

Comentários 

A presente questão aborda temas relativos às espécies tributárias, abordando o conhecimento da legislação, 
doutrina e jurisprudência tributárias. 

A) O serviço de iluminação pública pode ser remunerado mediante taxa. 

INCORRETO.  

Nos termos da Súmula Vincula 41 do STF, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante 
taxa. 

B) A contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas ou privadas de que 
decorra valorização imobiliária. 

INCORRETO.  

Conforme dispõe o Art. 81 do CTN, as contribuições de melhoria são instituídas para fazer face ao custo de 
obras públicas das quais decorram valorização imobiliária. Não estão abrangidas as obras privadas. 

C) É vedada a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário. 

INCORRETO.  

Conforme a Súmula 688 do STF, é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário. 

D) Os Municípios e o Distrito Federal estão autorizados a instituir contribuição para o custeio de serviços de 
iluminação pública e de pavimentação de ruas. 
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INCORRETO.  

Os Municípios e o Distrito Federal estão autorizados a instituir contribuição apenas para o custeio de serviços 
de iluminação pública, nos termos do Art. 149-A da CF/88.   

E) O imposto é chamado de tributo não vinculado porque a obrigação dele decorrente tem por  fato gerador 
uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

CORRETO.  

Os impostos são classificados, quanto à hipótese de incidência, como tributos não vinculados, pois as 
obrigações das quais decorrem têm por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 
estatal específica, relativa ao contribuinte. Inclusive, é isso que dispõe o Art. 16 do CTN. 

29. A respeito das limitações constitucionais do poder de tributar, assinale a alternativa correta. 

A) Norma legal que modifica o prazo de recolhimento da obrigação tributária sujeita-se ao princípio da 
anterioridade. 

B) É constitucionalmente proibida a instituição de impostos e de taxas sobre livros, jornais, periódicos e o 
papel destinado a sua impressão. 

C) A imunidade recíproca é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 
no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas 
decorrentes. 

D) A vedação de cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei 
que os instituiu ou aumentou não se aplica ao Imposto sobre Produtos Industrializados. 

E) A imunidade do patrimônio, da renda ou dos serviços das instituições de educação e assistência social, 
sem fins lucrativos, é chamada autoaplicável, porque independe do atendimento de requisitos legais. 

Comentários 

A questão aborda temas relacionados às limitações constitucionais ao poder de tributar, segundo as regras 
da Constituição Federal de 1988 e o entendimento dos Tribunais Superiores. 

A) Norma legal que modifica o prazo de recolhimento da obrigação tributária sujeita-se ao princípio da 
anterioridade. 

INCORRETO.  

Nos termos da Súmula Vinculante 50 do STF, norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação 
tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. 

B) É constitucionalmente proibida a instituição de impostos e de taxas sobre livros, jornais, periódicos e o 
papel destinado a sua impressão. 

INCORRETO.   
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A imunidade cultural - relativa a livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão - refere-se 
apenas à cobrança de impostos, nos termos do Art. 150, IV, d, da CF/88. Diante disso, não está proibida a 
instituição de taxas. 

C) A imunidade recíproca é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 
no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas 
decorrentes. 

CORRETO.  

Nos termos do Art. 150, § 2º, da CF/88, a imunidade recíproca é extensiva às autarquias e às fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados 
a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

D) A vedação de cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei 
que os instituiu ou aumentou não se aplica ao Imposto sobre Produtos Industrializados. 

INCORRETO.  

O Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI submete-se ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal, de 
modo que não poderá ser cobrado antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido 

publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Destaca-se que as exceções previstas no Art. 150, § 1º, da CF/88 
não abrangem o IPI. 

E) A imunidade do patrimônio, da renda ou dos serviços das instituições de educação e assistência social, 
sem fins lucrativos, é chamada autoaplicável, porque independe do atendimento de requisitos legais. 

INCORRETO. 

Nos termos do Art. 150, VI, c, da CF/88. a imunidade do patrimônio, da renda ou dos serviços das instituições 
de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não é autoaplicável, visto que depende do atendimento 
dos requisitos previsto em lei. 

30. A obrigação tributária acessória, relativamente a um determinado evento que constitua, em tese, 
fato gerador de um imposto, 

A) não poderá ser instituída, em relação a um mesmo fato jurídico, por mais de uma pessoa política distinta. 

B) não pode ser exigida de quem é imune ao pagamento do imposto. 

C) pode ser exigida de quem é isento do imposto. 

D) poderá ser exigida de quaisquer pessoas designadas pela lei tributária que disponham de informação 
sobre os bens, serviços, rendas ou patrimônio de terceiros, independentemente de cargo, ofício, função, 
ministério, atividade ou profissão por aqueles exercidas. 

E) não é exigível no caso de não incidência tributária, pois inexiste interesse da arrecadação ou fiscalização 
tributárias a justificar a imposição acessória. 
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Comentários 

Questão sobre obrigação tributária e a maioria das alternativas tem sua resposta retirada do CTN. 

A) não poderá ser instituída, em relação a um mesmo fato jurídico, por mais de uma pessoa política distinta. 

ERRADA. 

Alternativa é invenção da banca. Não é relacionada a nenhum instrumento normativo tributário. Nada 
impede, e é comum, que dois fiscos distintos solicitem informações sobre o mesmo fato jurídico. 

B) não pode ser exigida de quem é imune ao pagamento do imposto. 

ERRADA. 

A obrigação principal não deve ser confundida com a obrigação tributária acessória: o fato do sujeito passivo 
estar imune ao recolhimento de determinados tributos não retira a obrigatoriedade de prestar as 
informações fiscais necessárias e cumprir as obrigações acessórias. 

Esse é o entendimento também do Supremo Tribunal Federal:  

“A imunidade tributária, por si só, não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias 
impostas por lei”. AG. RG. NO ARE N. 709.980-SP, rel. Min. Dias Toffoli” 

C) pode ser exigida de quem é isento do imposto. 

CERTA. 

O fisco continua contendo interesse na declaração dos agentes imunes/isentos. Um exemplo clássico é: o 
indivíduo que aufere rende até determinado montante está isento de pagar imposto de renda anual, contudo 
ele continua obrigado a declarar seu imposto de renda anualmente, cumprindo assim sua obrigação 
acessória. 

D) poderá ser exigida de quaisquer pessoas designadas pela lei tributária que disponham de informação 
sobre os bens, serviços, rendas ou patrimônio de terceiros, independentemente de cargo, ofício, função, 
ministério, atividade ou profissão por aqueles exercidas. 

ERRADA. 

A alternativa vai de encontro ao que prega o CTN, vejam: 

Art. 197 (...) 

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos 
sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, 
ministério, atividade ou profissão. 
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E) não é exigível no caso de não incidência tributária, pois inexiste interesse da arrecadação ou fiscalização 
tributárias a justificar a imposição acessória. 

ERRADA. 

A imunidade é uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada e a obrigação de prestar 
obrigações acessórias permanece nesses casos. 

31. No que concerne ao Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação − ICMS, considere:  

I. O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive sobre operações de 
transferência de propriedade de estabelecimento contribuinte.  

II. Armazém-geral, embora prestador de serviços sujeito ao Imposto Municipal sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, é insuscetível de ser colocado na condição de sujeito passivo do ICMS. 

III. Convênio que autorize a isenção do ICMS sobre o fornecimento de bens e mercadorias destinados à 
operação de serviços de transporte metroferroviário de passageiros, inclusive por meio de Veículo Leve 
sobre Trilhos, dá amparo legal  à concessão de isenção do ICMS sobre a energia elétrica destinada à 
alimentação dos trens do VLT.  

IV. A base de cálculo, para fins de substituição tributária, em relação às operações ou prestações 
subsequentes, será obtida pelo somatório das parcelas seguintes: (i) valor da operação ou prestação 
própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituto intermediário; (ii) montante dos valores de 
seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço, 
(iii) margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subsequentes.  

Está correto o que se afirma APENAS em 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) I. 

D) III e IV. 

E) IV.  

Comentários 

A questão exigiu conhecimentos acerca do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), 
constante nos artigos 38 e seguintes da Lei nº 2.731/66 (Código Tributário de Mato Grosso), bem como na 
Lei Complementar nº 87/96. 

- Assertiva I: 

INCORRETA 

Neste caso, não há incidência de ICMS (art. 3º, VI, da Lei Complementar nº 87/96). 
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- Assertiva II: 

INCORRETA 

O armazém-geral pode ser sujeito passivo do ICMS (art. 4º, da Lei Complementar nº 87/96). 

- Assertiva III: 

CORRETA 

Nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 2.051/13. 

- Assertiva IV: 

CORRETA 

Nos termos do art. 8º, II, da Lei Complementar nº 87/96. 

Desta forma, tem-se como correta a alternativa D (III e IV). 

32. Considere: 

I. A modalidade de lançamento a ser aplicada pelo fisco por ocasião da constituição do crédito tributário 
é a que impõe o menor ônus ao contribuinte, inclusive quanto às opções fiscais relativas a regimes de 
apuração, créditos presumidos ou outorgados e demais benefícios fiscais que o contribuinte porventura 
não tenha aproveitado. 

II. A modalidade de lançamento por declaração é aquela na qual o contribuinte, tendo efetivado o cálculo 
e recolhimento do tributo devido com base na legislação, apresenta à autoridade fazendária a declaração 
dos valores correspondentes à base de cálculo, alíquota, tributo devido e recolhimento efetuado. 

III. O pagamento antecipado efetivado pelo contribuinte poderá ser efetuado mediante guia de 
recolhimentos, compensação ou depósito judicial. 

IV. O lançamento de ofício é o formalizado quando a autoridade fazendária identifica diferenças no crédito 
tributário constituído espontaneamente pelo contribuinte. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

A) IV 

B) II e III 

C) III e IV 

D) I 

E) I e II 

Comentários 

GABARITO: ALTERNATIVA A. 
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Questão trata sobre lançamento tributário, a matéria esta regulada no código tributário nacional nos artigos 
142 ao 149, era necessário o conhecimento literal da lei para responder as afirmativas. 

I. A modalidade de lançamento a ser aplicada pelo fisco por ocasião da constituição do crédito tributário é a 
que impõe o menor ônus ao contribuinte, inclusive quanto às opções fiscais relativas a regimes de apuração, 
créditos presumidos ou outorgados e demais benefícios fiscais que o contribuinte porventura não tenha 
aproveitado. 

AFIRMATIVA I. 

ERRADA. 

A modalidade lançamento a ser realizada pelo fisco para constituir o crédito tributário, é a que o tributo 
exige e não a que impõe o menor ônus ao contribuinte. 

II. A modalidade de lançamento por declaração é aquela na qual o contribuinte, tendo efetivado o cálculo e 
recolhimento do tributo devido com base na legislação, apresenta à autoridade fazendária a declaração dos 
valores correspondentes à base de cálculo, alíquota, tributo devido e recolhimento efetuado. 

AFIRMATIVA II. 

ERRADA. 

No lançamento por declaração não há o recolhimento do tributo de forma antecipada pelo sujeito passivo. 
Vejam o que diz o CTN:  

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou 
outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de 
fato, indispensáveis à sua efetivação. 

III. O pagamento antecipado efetivado pelo contribuinte poderá ser efetuado mediante guia de 
recolhimentos, compensação ou depósito judicial. 

AFIRMATIVA III. 

ERRADA. 

As formas de pagamento do tributo estão estabelecidas pelo CTN e são diversas das que ditou o enunciado, 
vejam: 

CTN Art. 162. O pagamento é efetuado: 

I - em moeda corrente, cheque ou vale postal; 

II - nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por processo mecânico 
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IV. O lançamento de ofício é o formalizado quando a autoridade fazendária identifica diferenças no crédito 
tributário constituído espontaneamente pelo contribuinte. 

AFIRMATIVA IV. 

CERTA. 

Na realidade trouxe uma das hipóteses do lançamento de oficio, e não o seu conceito como aparenta. A 
alternativa não perde o seu conteúdo verdadeiro pela mal redação da banca. 

Vejam o que dita o CTN: 

 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: 

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da 
atividade a que se refere o artigo seguinte; 

33. O princípio da não cumulatividade é 

A) um atributo exclusivo do ICMS e do IPI. 

B) princípio de tributação por meio do qual se pretende evitar a assim chamada “tributação em cascata” que 
onera as sucessivas operações e prestações com bens e serviços sujeitos a determinado tributo. 

C) técnica de tributação aplicável também aos impostos reais, tais como o ITR e o IPTU. 

D) suscetível apenas de interpretação restritiva e literal, à medida que institui um benefício fiscal ao 
contribuinte. 

E) um instrumento de transferência de riqueza indireta entre as Unidades da Federação inserido no pacto 
federativo, à medida que o crédito de ICMS a ser suportado pela Unidade da Federação de destino dos bens 
e serviços está limitado ao valor do imposto efetivamente recolhido em favor do Estado de origem. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimentos acerca do princípio da não cumulatividade, ou seja, aquele que permite a 
compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. 

A) um atributo exclusivo do ICMS e do IPI. 

INCORRETA 

Há também a não cumulatividade entre contribuições de seguridade sobre a importação e sobre a receita 
(art. 195, §12, da CF). 

B) princípio de tributação por meio do qual se pretende evitar a assim chamada “tributação em cascata” que 
onera as sucessivas operações e prestações com bens e serviços sujeitos a determinado tributo. 

CORRETA 
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A não cumulatividade visa limitar a incidência tributária nas cadeias de produção e circulação mais extensas, 
permitindo a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. 

C) técnica de tributação aplicável também aos impostos reais, tais como o ITR e o IPTU. 

INCORRETA 

A não cumulatividade é aplicável nos tributos incidentes sobre o consumo, com incidência em cadeia, não 
sobre aqueles incidentes sobre o patrimônio, pois estes tributos possuem incidência única. 

D) suscetível apenas de interpretação restritiva e literal, à medida que institui um benefício fiscal ao 
contribuinte. 

INCORRETA 

Não se trata de benefício fiscal. 

E) um instrumento de transferência de riqueza indireta entre as Unidades da Federação inserido no pacto 
federativo, à medida que o crédito de ICMS a ser suportado pela Unidade da Federação de destino dos bens 
e serviços está limitado ao valor do imposto efetivamente recolhido em favor do Estado de origem. 

INCORRETA 

Não se trata do conceito de não cumulatividade. 

34. O perdão parcial de multa pecuniária regularmente constituída mediante o lançamento de ofício 
do qual o contribuinte tenha sido devidamente notificado, em decorrência da adesão voluntária, por parte 
do contribuinte, a um “programa de regularização fiscal” criado por lei, consiste em: 

A) suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na modalidade parcelamento com desconto. 

B) exclusão do crédito tributário, na modalidade remissão de débitos. 

C) exclusão do crédito tributário, na modalidade parcelamento de débitos. 

D) exclusão do crédito tributário, na modalidade anistia. 

E) extinção do crédito mediante desconto condicional. 

Comentários 

GABARITO: ALTERNATIVA D. 

Questão traz a hipótese de uma multa fiscal, regularmente constituída, que teve seu perdão realizado após 
o lançamento. 

O examinador realizou confusão entre os institutos da extinção e exclusão do crédito tributário. Vejamos 
explicação do autor Ricardo Alexandre (2017, pág. 531) : 
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" Somente se extingue o que já nasceu. Portanto, se o Estado quer perdoar infrações cujas respectivas multas 
não foram lançadas, deverá editar lei concedendo anistia, o que impedirá o lançamento e o consequente 
nascimento de crédito tributário. Se a multa foi lançada, já existindo crédito tributário, o perdão somente 
pode ser dado na forma de remissão, forma extintiva do crédito". 

No caso concreto a multa tributária já havia sido lançada e por isso o perdão realizado é uma espécie de 
remissão do crédito tributário, forma de extinção do crédito (art.172, do CTN). Contudo, o examinador de 
maneira atécnica, não considerou o momento da realização do perdão e considerou como gabarito gabarito 
da questão a exclusão do crédito tributário, na modalidade anistia. 

O enunciado completo ficou:  

O perdão parcial de multa pecuniária regularmente constituída mediante o lançamento de ofício do qual o 
contribuinte tenha sido devidamente notificado, em decorrência da adesão voluntária, por parte do 
contribuinte, a um “programa de regularização fiscal” criado por lei, consiste em exclusão do crédito 
tributário, na modalidade anistia. (LETRA D) 

Como fundamentado, o gabarito deveria ser extinção do crédito tributário, na modalidade remissão. Como 
não há nenhum enunciado com tal conteúdo, a questão deveria ter sido anulada. 

35. Uma empresa recolheu determinado tributo junto ao Município de Sinop − MT. Posteriormente, 
foi surpreendido com notificação de lançamento tributário pelo Município de Cuiabá − MT, relativamente 
ao mesmo tributo e mesmo fato gerador do tributo já pago para a outra fazenda municipal. Caso a autora 
venha a propor ação de anulação do débito fiscal em face do Município de Cuiabá − MT, 

A) poderá formar litisconsórcio passivo eventual com relação ao Município de Sinop, pleiteando a repetição 
do indébito no caso de improcedência do seu pedido principal. 

B) precisará aguardar o desfecho desta ação para, caso seja improcedente, pleitear a repetição do indébito 
perante o Município de Sinop. 

C) poderá formar um litisconsórcio passivo sucessivo com relação ao Município de Sinop, pleiteando a 
repetição do indébito no caso de improcedência do seu pedido principal. 

D) precisará formar litisconsórcio necessário entre os dois municípios para que a relação processual seja 
completa. 

E) caberá ao requerido denunciar a lide ao Município de Sinop, a fim de buscar indenização regressiva caso 
a demanda venha a ser julgada procedente. 

Comentários 

A questão requer o conhecimento acerca das espécies de litisconsórcio conforme o CPC/15, bem como a 
jurisprudência do STJ. 

A) poderá formar litisconsórcio passivo eventual com relação ao Município de Sinop, pleiteando a repetição 
do indébito no caso de improcedência do seu pedido principal. 

CERTA 
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Cândido Rangel Dinamarco chama de litisconsórcio eventual aquele em que o autor, "estando em dúvida 
razoável sobre a identificação do sujeito legitimado passivamente, tem a faculdade de incluir dois ou mais 
réus em sua demanda, com o pedido de que a sentença se enderece a um ou outro conforme venha a resultar 
da instrução do processo e da convicção do juiz". O referido autor aponta como exemplo a ação de 
consignação em pagamento por dúvida quanto à titularidade do crédito, o qual é o caso retratado na 
questão. 

B) precisará aguardar o desfecho desta ação para, caso seja improcedente, pleitear a repetição do indébito 
perante o Município de Sinop. 

ERRADA 

Conforme a jurisprudência do STJ, o conflito de interesses entre os Municípios não representa empecilho à 
inclusão de ambos os entes na demanda na qualidade de litisconsortes passivos, sendo igualmente certo, 
sublinhe-se, que esta situação de antagonismo é intrínseca ao litisconsórcio eventual. Portanto, não é 
necessário que a parte aguarde o desfecho da ação. 

C) poderá formar um litisconsórcio passivo sucessivo com relação ao Município de Sinop, pleiteando a 
repetição do indébito no caso de improcedência do seu pedido principal. 

ERRADA 

Cândido Rangel Dinamarco chama de litisconsórcio eventual aquele em que o autor, "estando em dúvida 
razoável sobre a identificação do sujeito legitimado passivamente, tem a faculdade de incluir dois ou mais 
réus em sua demanda, com o pedido de que a sentença se enderece a um ou outro conforme venha a resultar 
da instrução do processo e da convicção do juiz". O referido autor aponta como exemplo a ação de 
consignação em pagamento por dúvida quanto à titularidade do crédito, o qual é o caso retratado na 
questão. 

D) precisará formar litisconsórcio necessário entre os dois municípios para que a relação processual seja 
completa. 

ERRADA 

Cândido Rangel Dinamarco chama de litisconsórcio eventual aquele em que o autor, "estando em dúvida 
razoável sobre a identificação do sujeito legitimado passivamente, tem a faculdade de incluir dois ou mais 
réus em sua demanda, com o pedido de que a sentença se enderece a um ou outro conforme venha a resultar 
da instrução do processo e da convicção do juiz". O referido autor aponta como exemplo a ação de 
consignação em pagamento por dúvida quanto à titularidade do crédito, o qual é o caso retratado na 
questão. 

E) caberá ao requerido denunciar a lide ao Município de Sinop, a fim de buscar indenização regressiva caso 
a demanda venha a ser julgada procedente. 

ERRADA 
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Conforme a jurisprudência do STJ, o conflito de interesses entre os Municípios não representa empecilho à 
inclusão de ambos os entes na demanda na qualidade de litisconsortes passivos, sendo igualmente certo, 
sublinhe-se, que esta situação de antagonismo é intrínseca ao litisconsórcio eventual. 

36. Segundo a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça a respeito das execuções 
fiscais, 

A) o fluxo do prazo prescricional em ação de execução fiscal somente se interrompe pela citação pessoal 
válida. 

B) deve ser reconhecida a prescrição intercorrente caso o processo fique paralisado por mais de cinco anos 
após a decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal em razão do pequeno valor do débito 
executado, sem baixa na distribuição, uma vez que não há suspensão do prazo prescricional. 

C) deve ser reconhecida a prescrição intercorrente caso o processo de execução fiscal fique paralisado por 
cinco anos sem a localização de bens penhoráveis. 

D) é cabível a citação por edital quando, na execução fiscal, não se obteve êxito na citação postal, 
independentemente de diligências ou certidões levadas a efeito pelo oficial de justiça. 

E) a interrupção do prazo prescricional, para fins de execução fiscal, se dá pelo despacho do juiz que ordena 
a citação, de modo que este será o termo a quo. 

Comentários 

A questão exige conhecimento sobre a jurisprudência do STJ a respeito das execuções fiscais, sendo 
imperativo conhecer os julgados proferidos em sede de REsp. repetitivo, principalmente os temas 82 e 100, 
bem como o REsp 1120295 / SP, e as súmulas 314 e 414. 

A) o fluxo do prazo prescricional em ação de execução fiscal somente se interrompe pela citação pessoal 
válida. 

ERRADA 

Na realidade, desde a LC 118/05, que alterou o CTN, a prescrição se interrompe com despacho ordenador 
da citação do devedor, retroagindo à data do ajuizamento da execução fiscal (REsp 1120295 / SP – 
repetitivo). 

Além disso, a citação não pessoal (por edital) não impede ocorra a interrupção da prescrição.  

Nesse sentido: Tema 82 STJ Repetitivo: A citação válida, ainda que por edital, tem o condão de interromper 
o fluxo do prazo prescricional. 

B) deve ser reconhecida a prescrição intercorrente caso o processo fique paralisado por mais de cinco anos 
após a decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal em razão do pequeno valor do débito 
executado, sem baixa na distribuição, uma vez que não há suspensão do prazo prescricional. 

CORRETA 
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A lei 10.522/2002 manda arquivar o processo quando o valor em execução for muito pequeno. Esse 
arquivamento não é causa de suspensão do prazo prescricional (até por que, prescrição em direito tributário 
exige lei complementar). Sendo assim, passados 5 anos, há ocorrência da prescrição intercorrente. 

Nesse sentido, tema 100, STJ, repetitivo. 

C) deve ser reconhecida a prescrição intercorrente caso o processo de execução fiscal fique paralisado por 
cinco anos sem a localização de bens penhoráveis. 

ERRADA 

Na realidade, não encontrando bens penhoráveis, primeiro suspende-se o processo por um ano 
(suspendendo também o prazo prescricional), findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal 
intercorrente. Nesse sentido é a S. 314, do STJ. 

Por fim, lembre que esses prazos começam e terminam automaticamente, como decidido pelo STJ, em sede 
re REsp. repetitivo, tema 566. 

D) é cabível a citação por edital quando, na execução fiscal, não se obteve êxito na citação postal, 
independentemente de diligências ou certidões levadas a efeito pelo oficial de justiça. 

ERRADA 

Para a realização da citação por edital, é necessário, primeiro, realizar diligências para tentar a citação 
pessoal. Nesse sentido: Súmula 414, do STJ - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 
frustradas as demais modalidades. 

E) a interrupção do prazo prescricional, para fins de execução fiscal, se dá pelo despacho do juiz que ordena 
a citação, de modo que este será o termo a quo. 

ERRADA 

Na realidade, desde a LC 118/05, que alterou o CTN, a prescrição se interrompe com despacho ordenador 
da citação do devedor, retroagindo à data do ajuizamento da execução fiscal, sendo este seu termo a quo. 

Nesse sentido: REsp 1120295 / SP – repetitivo. 

37. Os Estados costumam apreender mercadorias e não permitir a emissão de notas fiscais a quem 
deve para o Fisco. Examine as assertivas abaixo e assinale a CORRETA. 

A) O procedimento de apreensão é o correto, pois muitas vezes se a fiscalização permitir que a mercadoria 
passe, mesmo com tributo recolhido a menor, poderá ocorrer de o Estado não mais conseguir cobrar.  

B) Estes procedimentos são ilegais e se denominam sanções políticas, pois muitas vezes são utilizados para 
perseguição dos inimigos políticos dos governantes.  

C) São inconstitucionais os procedimentos referidos, já assim declarados mais de uma vez pelo STF.  
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D) Apreender as mercadorias é correto, mas impedir a empresa de emitir notas fiscais ou vender produtos 
não.  

E) Nenhuma das alternativas acima é CORRETA. 

Comentários 

A) O procedimento de apreensão é o correto, pois muitas vezes se a fiscalização permitir que a mercadoria 
passe, mesmo com tributo recolhido a menor, poderá ocorrer de o Estado não mais conseguir cobrar.  

ERRADA 

Segundo entendimento do STF, "é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para 
pagamento de tributos" (Súmula 323-STF). 

B) Estes procedimentos são ilegais e se denominam sanções políticas, pois muitas vezes são utilizados para 
perseguição dos inimigos políticos dos governantes.  

ERRADA 

Segundo entendimento do STJ, as sanções políticas são aquelas destinadas a constranger o contribuinte ao 
pagamento do tributo (informativo 626), não tendo relação com "perseguição de inimigos políticos". 

C) São inconstitucionais os procedimentos referidos, já assim declarados mais de uma vez pelo STF.  

CERTA 

De fato, em inúmeras ocasiões o STF entendeu inadmissível aplicação de sanções políticas ou apreensão de 
mercadorias (Súmula 70, Súmula 323, Súmula 547). 

D) Apreender as mercadorias é correto, mas impedir a empresa de emitir notas fiscais ou vender produtos 
não.  

ERRADA 

Em inúmeras ocasiões o STF entendeu inadmissível aplicação de sanções políticas ou apreensão de 
mercadorias (Súmula 70, Súmula 323, Súmula 547). No mesmo sentido é o entendimento do STJ (informativo 
626). 

E) Nenhuma das alternativas acima é CORRETA. 

ERRADA 

Em inúmeras ocasiões o STF entendeu inadmissível aplicação de sanções políticas, ou apreensão de 
mercadorias (Súmula 70, Súmula 323, Súmula 547) 
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38. Se uma determinada Sociedade Limitada retira-se de seu domicílio fiscal sem comunicar ao Fisco, 
e sendo caso de cobrança de débitos fiscais, é correto afirmar: 

A) O fato é considerado dissolução irregular da empresa, expondo todos os bens de todos os sócios á 
eventual execução fiscal. 

B) Como entende o STJ, o mero fato de se ausentar do domicílio fiscal não é suficiente para caracterizar 
dissolução irregular e a execução fiscal fica restrita á pessoa jurídica. 

C)Considera-se dissolução irregular, mas somente os bens dos sócios-gerentes estarão expostos a eventual 
execução fiscal. 

D) Se o não pagamento se deu por interpretação da lei tributária, considera-se sonegação e todos os sócios 
responderão. 

E) Só o fato do não pagamento, aliado á retirada da empresa de seu domicílio fiscal implica sonegação, 
expondo todos os bens de todos os sócios á execução fiscal. 

Comentários 

A) O fato é considerado dissolução irregular da empresa, expondo todos os bens de todos os sócios á 
eventual execução fiscal. I 

NCORRETA. 

O erro da alternativa está na parte final ao afirmar que "O fato é considerado dissolução irregular da 
empresa, expondo todos os bens de todos os sócios á eventual execução fiscal", quando o correto é "O fato 
é considerado dissolução irregular da empresa, expondo o sócio-gerente á eventual execução fiscal". Esse é 
o entendimento que podemos extrair da súmula 435 do STJ e do Tema/Repetitivo 630. 

B) Como entende o STJ, o mero fato de se ausentar do domicílio fiscal não é suficiente para caracterizar 
dissolução irregular e a execução fiscal fica restrita á pessoa jurídica. 

INCORRETA. 

O erro da alternativa está na afirmação de que "Como entende o STJ, o mero fato de se ausentar do domicílio 
fiscal não é suficiente para caracterizar dissolução irregular e a execução fiscal fica restrita á pessoa jurídica", 
quando o correto é "Como entende o STJ, o mero fato de se ausentar do domicílio fiscal é suficiente para 
caracterizar dissolução irregular e a execução fiscal não fica restrita á pessoa jurídica." Esse é o entendimento 
que podemos extrair da súmula 435 do STJ e do Tema/Repetitivo 630, também do STJ. 

C)Considera-se dissolução irregular, mas somente os bens dos sócios-gerentes estarão expostos a eventual 
execução fiscal. 

CORRETA. 

A alternativa está correta, pois reflete a súmula 435 do STJ e Tema/Repetitivo 630, também do STJ. 

D) Se o não pagamento se deu por interpretação da lei tributária, considera-se sonegação e todos os sócios 
responderão. 
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INCORRETA. 

Existem dois erros na afirmação da alternativa. O primeiro erro consiste na afirmação de que "Se o não 
pagamento se deu por interpretação da lei tributária, considera-se sonegação...". Na sonegação existe a 
vontade deliberada de suprimir ou reduzir tributo mediante artifício fraudulento, tratando-se na verdade de 
um ilícito penal tipificado no art. 1° da Lei 8.137/90. Veja que não se trata, portanto, de não pagamento por 
interpretação da lei tributária. O segundo "...sonegação e todos os sócios responderão", pois nos casos em 
que há a sonegação fiscal não são todos os sócios que respondem, mas somente o sócio que possui poder 
de gestão e que lhe possa ser atribuído pessoalmente a infração. 

E) Só o fato do não pagamento, aliado á retirada da empresa de seu domicílio fiscal implica sonegação, 
expondo todos os bens de todos os sócios á execução fiscal. 

INCORRETA. 

Semelhante ao problema da alternativa anterior, aqui também existem dois erros. O primeiro erro consiste 
na afirmação de que "Só o fato do não pagamento, aliado á retirada da empresa de seu domicílio fiscal 
implica sonegação,...". Na sonegação existe a vontade deliberada de suprimir ou reduzir tributo (não 
pagamento) mediante artifício fraudulento (fraude), ou seja, a afirmação correta seria "Só o fato do não 
pagamento, aliado a fraude implica sonegação...". Mais uma vez, trata-se de um ilícito penal tipificado no 
art. 1° da Lei 8.137/90. O segundo erro é semelhante ao da alternativa anterior, qual seja, "...expondo todos 
os bens de todos os sócios á execução fiscal", pois nos casos em que há a sonegação fiscal não são todos os 
sócios que respondem, mas somente o sócio que possui poder de gestão e que lhe possa ser atribuído 
pessoalmente a infração. 

39. Se uma determinada Sociedade Limitada retira-se de seu domicílio fiscal sem comunicar ao Fisco, 
e sendo caso de cobrança de débitos fiscais, é correto afirmar: 

A) O fato é considerado dissolução irregular da empresa, expondo todos os bens de todos os sócios à 
eventual execução fiscal.  

B) Como entende o STJ, o mero fato de se ausentar do domicílio fiscal não é suficiente para caracterizar 
dissolução irregular e a execução fiscal fica restrita à pessoa jurídica.  

C) Considera-se dissolução irregular, mas somente os bens dos sócios-gerentes estarão expostos a eventual 
execução fiscal.  

D) Se o não pagamento se deu por interpretação da lei tributária, considera-se sonegação e todos os sócios 
responderão.  

E) Só o fato do não pagamento, aliado à retirada da empresa de seu domicílio fiscal implica sonegação, 
expondo todos os bens de todos os sócios à execução fiscal. 

Comentários 

A) O fato é considerado dissolução irregular da empresa, expondo todos os bens de todos os sócios à 
eventual execução fiscal.  

ERRADA. 
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Está em desconformidade com o art. 135, III do CTN. 

B) Como entende o STJ, o mero fato de se ausentar do domicílio fiscal não é suficiente para caracterizar 
dissolução irregular e a execução fiscal fica restrita à pessoa jurídica.  

ERRADA. 

Está em desconformidade com a Súmula 475 do STJ. 

C) Considera-se dissolução irregular, mas somente os bens dos sócios-gerentes estarão expostos a eventual 
execução fiscal.  

CERTA. 

Está em conformidade com o art. 135, III do CTN e Súmula 475 do STJ. 

D) Se o não pagamento se deu por interpretação da lei tributária, considera-se sonegação e todos os sócios 
responderão.  

ERRADA. 

Está em conformidade com o art. 135, III do CTN e Súmula 475 do STJ. 

E) Só o fato do não pagamento, aliado à retirada da empresa de seu domicílio fiscal implica sonegação, 
expondo todos os bens de todos os sócios à execução fiscal. 

ERRADA. 

Está em conformidade com o art. 135, III do CTN e Súmula 475 do STJ. 

40. Segundo o CTN, no que tange à responsabilidade tributária, é CORRETO afirma que 

A) o adquirente, em leilão judicial, de estabelecimento comercial ou fundo de comércio cm processo de 
falência, é pessoalmente responsável por tributos devidos até a data da aquisição.  

B) o cônjuge e o sucessor a qualquer título ficam responsáveis pelos tributos devidos pelo de cujus até a data 
da partilha ou adjudicação, limitada a responsabilidade ao montante da herança.  

C) o alienante de hem imóvel é responsável pelo IPTU, no caso de ter assumido em escritura pública a 
obrigação por tributo relativo a fato gerador acontecido antes da transmissão, quando não houver prova de 
quitação de tributos.  

D) o arrematante de bem imóvel, no caso de arrematação em hasta pública, é responsável pelos tributos 
devidos por fatos geradores anteriores à arrematação.  

E) Nenhuma das alternativas acima está correta. 

Comentários 
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A) o adquirente, em leilão judicial, de estabelecimento comercial ou fundo de comércio cm processo de 
falência, é pessoalmente responsável por tributos devidos até a data da aquisição.  

ERRADA. 

Art. 133/CTN. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo 
de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, 
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao 
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: 

(...) 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial:         

I – em processo de falência;            

(...) 

B) o cônjuge e o sucessor a qualquer título ficam responsáveis pelos tributos devidos pelo de cujus até a data 
da partilha ou adjudicação, limitada a responsabilidade ao montante da herança.  

CERTA. 

Art. 131/CTN. São pessoalmente responsáveis: 

(...) 

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha 
ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação; 

C) o alienante de hem imóvel é responsável pelo IPTU, no caso de ter assumido em escritura pública a 
obrigação por tributo relativo a fato gerador acontecido antes da transmissão, quando não houver prova de 
quitação de tributos.  

ERRADA. 

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou 
a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, 
ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste 
do título a prova de sua quitação. 

(...) 

D) o arrematante de bem imóvel, no caso de arrematação em hasta pública, é responsável pelos tributos 
devidos por fatos geradores anteriores à arrematação.  

ERRADA.  
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Art. 130, parágrafo único/CTN. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o 
respectivo preço. 

E) Nenhuma das alternativas acima está correta. 

ERRADA. 

Existe alternativa correta. 

41. Em referência à delegação de competência tributária assinale a alternativa CORRETA. 

A) É possível delegar a competência tributária uma vez ao ano, por ocasião da produção da lei orçamentária.  

B) As funções de fiscalização e arrecadação dos tributos podem ser delegadas, e também a produção de 
normas para definição dos tributos a serem arrecadados.  

C) Somente a função de produção de normas tributárias pode ser delegada de um ente para outro.  

D) Somente a prerrogativa de fiscalizar os tributos pode ser delegada.  

E) Nenhuma das alternativas acima está correta. 

Comentários 

A) É possível delegar a competência tributária uma vez ao ano, por ocasião da produção da lei orçamentária.  

ERRADA. 

"É possível delegar a competência tributária uma vez ao ano, por ocasião da produção da lei orçamentária." 

B) As funções de fiscalização e arrecadação dos tributos podem ser delegadas, e também a produção de 
normas para definição dos tributos a serem arrecadados.  

ERRADA. 

"As funções de fiscalização e arrecadação dos tributos podem ser delegadas, e também a produção de 
normas para definição dos tributos a serem arrecadados." 

C) Somente a função de produção de normas tributárias pode ser delegada de um ente para outro.  

ERRADA. 

"Somente a função de produção de normas tributárias pode ser delegada de um ente para outro.  

D) Somente a prerrogativa de fiscalizar os tributos pode ser delegada.  

ERRADA. 

"Somente a prerrogativa de fiscalizar os tributos pode ser delegada." 
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E) Nenhuma das alternativas acima está correta. 

CORRETA. 

De fato, pelo que se observa das demais alternativas, nenhuma delas está correta 

42. Em relação ao ICMS e sua base constitucional, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Quando a Constituição Federal alude à mercadoria, faz isso lato sensu, ou seja, refere-se a qualquer 
produto vendido por um contribuinte do ICMS a outra pessoa, seja ela física ou jurídica.  

B) A acepção "mercadoria", por não ser unívoca, é conceito a ser esclarecido cm lei complementar, por não 
ser suficiente o conteúdo que se possa extrair do texto constitucional.  

C) Em razão de advir da mercancia, cabe unicamente à lei comercial definir o que seja mercadoria, não 
podendo a lei tributária definir por si só o conceito.  

D) Um bem do ativo imobilizado de uma determinada empresa é sempre considerado mercadoria, ainda 
mais se for, por exemplo, um automóvel, bem inequivocamente presente no comércio.  

E) As leis complementares estaduais podem estabelecer sobre quais bens deverá incidir o ICMS e quais não. 

Comentários 

A) Quando a Constituição Federal alude à mercadoria, faz isso lato sensu, ou seja, refere-se a qualquer 
produto vendido por um contribuinte do ICMS a outra pessoa, seja ela física ou jurídica.  

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois o artigo 109, do Código Tributário Nacional, explicita que os princípios gerais de 
direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos 
e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. 

B) A acepção "mercadoria", por não ser unívoca, é conceito a ser esclarecido cm lei complementar, por não 
ser suficiente o conteúdo que se possa extrair do texto constitucional.  

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois o artigo 110, do Código Tributário Nacional explicita que a lei tributária não pode 
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, 
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis 
Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias. 

C) Em razão de advir da mercancia, cabe unicamente à lei comercial definir o que seja mercadoria, não 
podendo a lei tributária definir por si só o conceito.  

CERTA.   

A assertiva está certa, pois o artigo 110, do Código Tributário Nacional explicita que a lei tributária não pode 
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, 
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expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis 
Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias. 

D) Um bem do ativo imobilizado de uma determinada empresa é sempre considerado mercadoria, ainda 
mais se for, por exemplo, um automóvel, bem inequivocamente presente no comércio.  

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois o artigo 109, do Código Tributário Nacional, explicita que os princípios gerais de 
direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos 
e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. 

E) As leis complementares estaduais podem estabelecer sobre quais bens deverá incidir o ICMS e quais não. 

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois o artigo 110, do Código Tributário Nacional explicita que a lei tributária não pode 
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, 
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis 
Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias. 

43. Observe os enunciados abaixo e marque a alternativa CORRETA. 

A) A Emenda à Constituição Federal nº 42/2003 estabeleceu a possibilidade de estabelecerem-se "critérios 
especiais de tributação" no art. 146-A, flexibilizando o princípio da isonomia.  

B) A "situação equivalente" mencionada no art. 150, II, do CTN é dependente de definição pelo legislador 
complementar, devido à sua imprecisão.  

C) Devido às disparidades continentais do Brasil, os Estados estão autorizados a conceder benefícios e 
condições especiais tributárias aos seus administrados, independentemente dos outros Estados.  

D) O princípio da isonomia tributária impacta diretamente os princípios da livre concorrência e da livre 
iniciativa, uma vez que o Estado deve garantir as mesmas regras do jogo para todos os contribuintes.  

E) Ao se deparar com uma situação de privilégio e, portanto, anti-isonômica, a solução que a Justiça confere 
é a de estender o eventual privilégio a quem mais solicitar. 

Comentários 

A) A Emenda à Constituição Federal nº 42/2003 estabeleceu a possibilidade de estabelecerem-se "critérios 
especiais de tributação" no art. 146-A, flexibilizando o princípio da isonomia.  

ERRADA 

A possibilidade de estabelecimento de critérios especiais de tributação fortalece a isonomia, pois atende de 
maneira diferente aqueles que estão em posições diferentes, buscando, como o próprio texto constitucional 
diz, prevenir desequilíbrios. 
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B) A "situação equivalente" mencionada no art. 150, II, do CTN é dependente de definição pelo legislador 
complementar, devido à sua imprecisão.  

ERRADA 

O art. 150, II, da CR/88 trata da isonomia na tributação. É norma de eficácia plena e não depende de 
definição, pelo legislador infraconstitucional, do conceito de situação equivalente, para sua efetivação.  

Ademais, quando a CR/88 deseja remeter ao legislador infraconstitucional a definição ou regulação de algum 
conceito jurídico, ela o faz expressamente (ex. "nos termos da lei"). Ainda, lembre-se de que o princípio 
tributário da isonomia é um garantia fundamental individual e, segundo o art. 5º, §1º, da CR/88, as normas 
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 

C) Devido às disparidades continentais do Brasil, os Estados estão autorizados a conceder benefícios e 
condições especiais tributárias aos seus administrados, independentemente dos outros Estados.  

ERRADA 

A concessão de benefícios fiscais por um Estado, quando se tratar do ICMS, deve ter a autorização dos demais 
Estados, via CONFAZ, nos termos do art. 155, §2º, XII, "g", da CR/88. 

Veja: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993) (...) § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) (...) XII - cabe à lei complementar: (...)g) regular a forma como, 
mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 
concedidos e revogados. 

D) O princípio da isonomia tributária impacta diretamente os princípios da livre concorrência e da livre 
iniciativa, uma vez que o Estado deve garantir as mesmas regras do jogo para todos os contribuintes.  

CERTA 

A assertiva diz que a efetivação da isonomia tributária, em seu sentido material, impõe a realização de 
medidas distintas a contribuintes distintos, com intuito de igualá-los (ou reduzir suas diferenças), de modo 
que possam competir de maneira mais equilibrada no mercado. Exemplo disso, é o SIMPLES NACIONAL. Há, 
assim, um impacto positivo nos princípios da livre concorrência e da livre iniciativa, permitindo uma 
ampliação dos participantes do processo econômico (mais entidades com capacidade de competir). 

E) Ao se deparar com uma situação de privilégio e, portanto, anti-isonômica, a solução que a Justiça confere 
é a de estender o eventual privilégio a quem mais solicitar. 

ERRADA 
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No caso de exercício indevido de um direito, ou mesmo de uma posição jurídica inválida, o que pode ensejar 
um privilégio, a solução é o retorno ao estado anterior, qual seja, a extinção do privilégio, e não sua 
concessão a terceiros ou a quem mais solicitar. 

Ademais, lembre-se da SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 

44. Observe os enunciados abaixo e marque a alternativa CORRETA. 

A) O fato gerador da obrigação deve configurar urna situação que independa de uma atividade estatal 
específica relativa ao contribuinte.  

B) O imposto deve estar previsto na Constituição Federal ou ser instituído com base na competência residual 
da União, dentro das limitações constitucionais impostas, podendo ser, em razão disso, instituído por lei 
ordinária.  

C) O imposto instituído com base na competência residual da União pode inclusive ter o mesmo fato gerador 
dos demais discriminados na Constituição, se a destinação for outra.  

D) Quando a base de cálculo de dois impostos se sobrepõe, a solução jurídica é a aplicação da maior alíquota, 
dividida entre os dois tributos 

E) Todas as alternativas acima estão CORRETAS. 

Comentários 

A) O fato gerador da obrigação deve configurar urna situação que independa de uma atividade estatal 
específica relativa ao contribuinte.  

CERTA.  

A existência do Fato Gerador não depende de uma atuação Estatal. É o que dispõe o art.16 do Código 
Tributário Nacional. 

B) O imposto deve estar previsto na Constituição Federal ou ser instituído com base na competência residual 
da União, dentro das limitações constitucionais impostas, podendo ser, em razão disso, instituído por lei 
ordinária.  

ERRADA.  

O exercício da competência residual da União para instituição dos chamados impostos inominados  é 
disciplinado no  art.154, I da Constituição Federal,  o qual impõe, para tanto,  a edição de  Lei Complementar. 

C) O imposto instituído com base na competência residual da União pode inclusive ter o mesmo fato gerador 
dos demais discriminados na Constituição, se a destinação for outra.  

ERRADA.  

O fato gerador do imposto residual, por imposição do art. 154, I, CF, deverá ser inédito. Não podendo ter o 
mesmo fato gerador dos demais discriminados na Constituição Federal. 
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D) Quando a base de cálculo de dois impostos se sobrepõe, a solução jurídica é a aplicação da maior alíquota, 
dividida entre os dois tributos 

ERRADA.  

Se houver sobreposição de base de cálculo de dois impostos, haverá um conflito de competência tributária. 
A instituição de impostos residuais deverá respeitar o princípio da não cumulatividade, conforme o art. 154, 
I, CF. 

E) Todas as alternativas acima estão CORRETAS. 

ERRADA. 

A alternativa "a" correta ao afirmar que o fato gerador da obrigação deve configurar urna situação que 
independa de uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. 

45. Observe os enunciados abaixo e marque a alternativa CORRETA. 

A) Em razão de sua especificidade, o direito tributário deve utilizar os conceitos de direito privado da forma 
que mais traga efetividade à tributação, desde que não fira direitos individuais.  

B) A Constituição Estadual é soberana para estabelecer normas sobre obrigação tributária, base de cálculo e 
fato gerador dos tributos estaduais.  

C) A Constituição Estadual pode isentar determinadas operações dos tributos de competência estadual, 
devido à sua hierarquia perante a lei instituidora do tributo.  

D) A Constituição Federal prevê, cm situações excepcionais, que sejam estabelecidas condições de 
enquadramento em regime especial tributário diferenciadas por Estado.  

E) Tanto a União quanto os Estados podem instituir contribuições de interesse de categorias econômicas. 

Comentários 

A) Em razão de sua especificidade, o direito tributário deve utilizar os conceitos de direito privado da forma 
que mais traga efetividade à tributação, desde que não fira direitos individuais.  

ERRADA. 

Os conceitos e definições do direito privado não poderão ser utilizados caso tragam efeitos tributários. É o 
que dispõe o art. 109, CTN. 

B) A Constituição Estadual é soberana para estabelecer normas sobre obrigação tributária, base de cálculo e 
fato gerador dos tributos estaduais.  

ERRADA.  

O estabelecimento de normas sobre obrigação tributária, base de cálculo e fato gerador cabe à Lei 
Complementar, com forme o que dispõe o Art. 146, III, da Constituição Federal. 
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C) A Constituição Estadual pode isentar determinadas operações dos tributos de competência estadual, 
devido à sua hierarquia perante a lei instituidora do tributo.  

ERRADA. 

A Constituição Estadual não pode isentar determinadas operações de qualquer tributo por ter hierarquia 
superior às leis ordinárias de instituição do tributo estadual. Exemplo: ICMS. 

D) A Constituição Federal prevê, cm situações excepcionais, que sejam estabelecidas condições de 
enquadramento em regime especial tributário diferenciadas por Estado.  

CERTA. 

Trata-se de uma exceção ao princípio da uniformidade geográfica que objetiva promover o equilíbrio 
socioeconômico entre as diferentes estados e regiões do País (art. 151, I, in fine, c/c art. 43, § 2º, III, ambos 
da CF). 

E) Tanto a União quanto os Estados podem instituir contribuições de interesse de categorias econômicas. 

ERRADA.  

É competência exclusiva da União instituir contribuições de interesse de categorias econômicas. É o que 
dispõe o Art.149 da Constituição Federal. 

46. No que tange ao direito tributário, é CORRETO dizer que cabe à lei complementar 

A) resolver eventuais conflitos de competência que possam surgir entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios.  

B) estabelecer as limitações ao poder de tributar votadas pelo Congresso Nacional, além daquelas já previstas 
na Constituição Federal.  

C) explicitar a definição dos tributos e suas espécies, tão somente.  

D) estabelecer o teto máximo das multas tributárias.  

E) determinar o percentual de partição das receitas tributárias entre os entes da federação 

Comentários 

A) resolver eventuais conflitos de competência que possam surgir entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios.  

CERTA. 

A alternativa está correta, pois está de acordo com o art. 146, I da Constituição Federal. 

B) estabelecer as limitações ao poder de tributar votadas pelo Congresso Nacional, além daquelas já previstas 
na Constituição Federal.  
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ERRADA. 

A alternativa está errada, pois quem estabelece as limitações ao poder de tributar é a própria Constituição 
Federal, apenas cabe à Lei Complementar regular. 

C) explicitar a definição dos tributos e suas espécies, tão somente.  

ERRADA. 

Art. 146/CF. Cabe à lei complementar: 

(...) 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 

D) estabelecer o teto máximo das multas tributárias.  

ERRADA. 

Não cabe à Lei Complementar. 

E) determinar o percentual de partição das receitas tributárias entre os entes da federação 

ERRADA.  

Cabe à própria Constituição Federal, não a Lei Complementar. 

47. Em relação às espécies tributárias e às características dessas espécies, julgue o item que se segue.  

Aplica-se o princípio da tributação na origem e no destino em caso de comercialização de mercadoria por 
contribuinte do ICMS localizado em estado diverso do estado do consumidor final, o que enseja a 
repartição do crédito tributário mediante o sistema de alíquotas interestaduais e internas. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Nos termos do artigo 155, VII, da Constituição Federal de 1988:  

VII. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do 
imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização 
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do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a 
alíquota interestadual. 

48. Em relação às espécies tributárias e às características dessas espécies, julgue o item que se segue.  

A remessa de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus equivale a uma exportação 
para o estrangeiro, o que justifica a exigência do imposto de exportação. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 

Nos termos do artigo 4º do Decreto-lei nº 288/67: 

"Art 4º A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca 
de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação 
em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro." 

Acontece que a assertiva não delimitou que a exportação seria para consumo ou industrialização na Zona 
Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, sendo portanto, incompleta. 

Desta feita, a banca examinadora ANULOU a questão, com a seguinte justificativa: "A redação não delimita 
as hipóteses de consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, 
fato que prejudicou o julgamento objetivo do item". 

49. Em relação às espécies tributárias e às características dessas espécies, julgue o item que se segue.  

É inconstitucional a fixação de alíquota progressiva para o ITCMD. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADO. 

No entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal, surge compatível com a Carta da República a 
progressividade das alíquotas do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Precedente: Recurso 
Extraordinário nº 562.045/RS, mérito julgado com repercussão geral admitida. 

50. Considerando o desenvolvimento da relação jurídica tributária, julgue o próximo item. 

A medida cautelar fiscal objetiva a indisponibilidade do patrimônio do sujeito passivo da relação jurídica 
tributária e tem seu cabimento vinculado à preclusão administrativa da decisão definitiva proferida no 
processo administrativo fiscal instaurado a requerimento do contribuinte. 
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A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

Nos termos da Lei nº 8.397/92 temos: 

"Art. 1° O procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito, inclusive no 
curso da execução judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 
respectivas autarquias. (Redação dada pela Lei nº 9.532, de 1997) 

Parágrafo único. O requerimento da medida cautelar, na hipótese dos incisos V, alínea "b", e VII, do art. 2º, 
independe da prévia constituição do crédito tributário. 

(...) 

 Art. 3° Para a concessão da medida cautelar fiscal é essencial: 

I - prova literal da constituição do crédito fiscal; 

II - prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente." 

O legislador ao referir-se à "constituição do crédito" não abrangeu nem consagrou a exigência de 
"constituição definitiva do crédito. 

A jurisprudência do STJ enfatiza: “A alegação do recorrente de que a ausência de crédito tributário 
definitivamente constituído, porquanto pendente a análise de recurso administrativo, inviabilizaria o 
ajuizamento da medida cautelar fiscal NÃO encontra amparo na jurisprudência do STJ, a qual reconhece no 
auto de infração forma de constituição de tal crédito, cujo recurso administrativo não é óbice à efetivação 
da cautelar.” (STJ, AgRg no REsp 1.497.290/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 10/02/2015). 

51. Considerando o desenvolvimento da relação jurídica tributária, julgue o próximo item. 

No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação com indicação legal de termo de pagamento, o 
prazo prescricional para a propositura da execução fiscal conta-se da data estipulada como vencimento 
para a quitação do crédito declarado e inadimplido. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 



 

 

 

 

 

67 
569 

O termo inicial da prescrição, em caso de tributo declarado e não pago, não se inicia da declaração, mas da 
data estabelecida como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada. (REsp 850.423-SP, 
Rel. Min. Castro Meira, j. 28.11.2007) 

52. Considerando o desenvolvimento da relação jurídica tributária, julgue o próximo item. 

Em decorrência do princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, não se admite a penhora de 
depósitos de titularidade das filiais de uma pessoa jurídica que possua débitos tributários lançados contra 
a sua matriz. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

"A filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, que faz parte do acervo patrimonial de uma única 
pessoa jurídica, não ostenta personalidade jurídica própria, e não é pessoa distinta da sociedade empresária. 
Dessa forma, o patrimônio da empresa matriz responde pelos débitos da filial e vice-versa, sendo possível a 
penhora dos bens de uma por outra no sistema BacenJud" (STJ, AgRg no REsp 1.490.814/SC, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015). 

53. Considerando o desenvolvimento da relação jurídica tributária, julgue o próximo item. 

A responsabilização tributária do sócio-administrador que, ao promover a dissolução irregular da pessoa 
jurídica, cometa ato ilícito no exercício da administração da sociedade dependerá da constatação do 
momento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA 

A assertiva considerou essa posição do STJ:"É possível redirecionar a execução fiscal contra o sócio-gerente 
que exercia a gerência por ocasião da dissolução irregular da sociedade contribuinte, independentemente 
do momento da ocorrência do fato gerador ou da data do vencimento do tributo." (REsp 1.520.257-SP, Rel. 
Min. Og Fernandes, julgado em 16/6/2015, DJe 23/6/2015, Informativo 564 do STJ.) Fonte: Dizer o Direito 

A questão foi ANULADA. Justificativa da banca: "Há divergência jurisprudencial no assunto tratado no item." 

54. Considerando os limites ao exercício do poder de tributar, julgue o item seguinte. 

Para fins de cobrança, as penalidades pecuniárias impostas ao contribuinte em virtude do 
descumprimento de obrigações acessórias são equiparadas à obrigação tributária principal, visto que 
ambas constituem obrigação de dar. 
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A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTO. 

Nos termos do artigo 113, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66). Abaixo: 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo 
ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou 
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal 
relativamente à penalidade pecuniária. 

55. Considerando os limites ao exercício do poder de tributar, julgue o item seguinte. 

Os convênios firmados pelos estados para dispor a respeito de isenções do ICMS são qualificados como 
normas complementares, pois não inovam o ordenamento jurídico. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

Nos termos do artigo 100 do CTN, temos: 

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: 

(...) 

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Ademais, o artigo 155, § 2º, XII, “g”, da CF/88 estabelece que "cabe à lei complementar regular a forma 
como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, as isenções, os incentivos e os benefícios 
fiscais, em matéria de ICMS, serão concedidos e revogados." 

Acontece que não se pode confundir os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios com os Os convênios firmados pelos estados para dispor a respeito de isenções do 
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ICMS, uma vez que estes convênios têm previsão constitucional, sendo, portanto, normas primárias, de 
hierarquia legal, não podendo ser classificados como atos meramente complementares. 

O professor Eduardo Sabbag explica com maestria ( Eduardo, Sabbag. Manual de Direito Tributário, 2017): 

(...) Assim, quando ratificados, os convênios do ICMS terão a natureza formal de decretos (fonte formal 
principal), e não de simples norma complementar (fonte formal secundária). Observe que quem ratifica e 
celebra os convênios são os Estados e o DF (e não os Municípios e a União) em um prazo de 15 dias após a 
publicação, entrando em vigor no prazo de 30 dias após a ratificação. 

56. Considerando os limites ao exercício do poder de tributar, julgue o item seguinte. 

A capacidade tributária ativa difere da competência tributária, podendo ser delegada a outras pessoas 
jurídicas de direito público. Nesse caso, a delegação envolverá a transferência legal dos poderes de 
cobrança, arrecadação e fiscalização. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Conforme art. 7º do CTN: "a competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar 
ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, 
conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da 
Constituição". 

 

57. Quando a lei atribui a qualidade de responsável tributário sobre fato gerador que ainda não 
ocorreu, mas que deva ocorrer posteriormente, estar-se-á diante de 

A) sucessão tributária, vedada expressamente pela CF/88. 

B) ultratividade da lei tributária, permitida expressamente por lei.  

C) substituição tributária para frente, permitida expressamente pela CF/88. 

D) substituição tributária para trás, vedada expressamente pela CF/88.  

E) retroatividade da lei tributária, permitida expressamente por lei. 

Comentários 

RESPOSTA: ALTERNATIVA C 

A questão demanda o conhecimento da chamada substituição tributária progressiva, ou "para frente", 
expressamente prevista no Art. 150, § 7º, da CRFB. 
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58. Um devedor tributário, devidamente citado em execução fiscal, não pagou nem apresentou bens 
à penhora no prazo legal. Nesse caso, considerando-se as garantias e os privilégios do crédito tributário, a 
declaração da indisponibilidade dos bens do devedor prevista no CTN dependerá da demonstração do 
esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis. 

Segundo a jurisprudência do STJ, o esgotamento dessas diligências caracteriza-se pela 

A) existência de pedido e determinação, nos autos, de constrição sobre ativos financeiros via BacenJud, 
expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional — ou 
estadual — de Trânsito. 

B) simples inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal da contestação, 
como ocorre na medida cautelar fiscal. 

C) existência de pedido e determinação, nos autos, de constrição sobre ativos financeiros via BacenJud, 
expedição de ofícios aos registros de imóveis do local de residência do executado e da sede da comarca e da 
capital da respectiva unidade da Federação. 

D) comprovação da tentativa ou consumação de alienação ou oneração de bens ou rendas após a inscrição 
em dívida ativa, como acontece na medida cautelar fiscal. 

E) diligência da fazenda pública em demonstrar ter realizado buscas razoavelmente exigíveis, já que inexiste 
na jurisprudência um rol mínimo de diligências a serem realizadas. 

Comentários 

GABARITO: ALTERNATIVA A. 

CERTA  

As demais alternativas (B, C, D e E) estão erradas, pela fundamentação exposta a seguir.  

A questão exige conhecimentos específicos sobre a medida de indisponibilidade de bens no âmbito da 
execução fiscal. Tal temática é prevista no art. 185-A do CTN. Para a resolução da questão era necessário 
conhecimento acerca do enunciado de súmula nº 560 do STJ 

De acordo com enunciado de súmula nº 560 do STJ, o esgotamento das diligências caracteriza-se quando 
infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do 
domicílio do executado, ao Denatran ou Detran. 

Neste sentido:  

“Súmula 560 - A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, 
pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando 
infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do 
domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.” 

59. Uma lei estadual indicou autoridade competente para estabelecer condições que possibilitassem 
ao contribuinte e à fazenda pública estadual negociar o encerramento de litígios judiciais e administrativos 
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acerca de determinada questão tributária. A referida norma estabeleceu que as partes deveriam fazer 
determinadas concessões mútuas com o objetivo de alcançar a extinção do crédito tributário. 

A negociação objeto da situação hipotética apresentada é um exemplo de 

A) remissão. 

B) anistia. 

C) compensação. 

D) moratória. 

E) transação. 

Comentários 

GABARITO: ALTERNATIVA E. 

A negociação objeto da situação hipotética apresentada é um exemplo de transação, nos moldes previstos 
no art. 171 do CTN 

Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária 
celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e conseqüente 
extinção de crédito tributário. 

Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. 

60. Pedro, contribuinte do ICMS, omitiu a venda de certas mercadorias na declaração prestada ao fisco, 
referente ao lançamento desse tributo. Dessa forma, deixou de recolher o ICMS devido no prazo legal. 

Efetuado o lançamento definitivo do tributo, permanecendo Pedro inadimplente, o auditor responsável 
elaborou uma representação fiscal para fins penais, enquadrando a conduta de Pedro como crime contra 
a ordem tributária, previsto na legislação pertinente (Lei n.º 8.137/1990). Em sua defesa, Pedro alegou a 
inconstitucionalidade da referida normativa, sustentando que a CF veda a prisão por dívida, com a única 
exceção do devedor de alimentos. 

Nessa situação hipotética, conforme a jurisprudência do STF, o argumento de defesa apresentado por 
Pedro é 

A) inconsistente, em razão da constitucionalidade da Lei n.º 8.137/1990, que autoriza a prisão pela natureza 
penal dos crimes contra a ordem tributária, não sendo esse fato hipótese de prisão civil por dívida. 

B) inconsistente, em razão da constitucionalidade da Lei n.º 8.137/1990, que prevê a prisão apenas por 
crimes materiais. 

C) adequado, uma vez que a CF veda a prisão criminal por dívida, mesmo que esta seja oriunda de não 
pagamento de tributo. 

D) adequado, pois a CF proíbe a aplicação de pena de prisão a mero inadimplemento cível, a ser cobrado 
mediante execução fiscal. 

E) apropriado, já que a CF se opõe à criminalização do contribuinte pela simples omissão de rendimentos. 
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Comentários 

Direito Penal Tributário deve ser compreendido como ramo do Direito Penal que versa sobre as infrações 
penais que lesionam o erário, o patrimônio do Estado e a ordem econômico. Abrange os crimes descritos 
nos arts. 1º a 3º da Lei 8137/90, bem como outros delitos previstos no Código Penal (arts. 168-A, 316, §1º, 
318, 334, 337-A). Os delitos contra a ordem tributária somente podem ser cometidos à título de dolo. 

A) inconsistente, em razão da constitucionalidade da Lei n.º 8.137/1990, que autoriza a prisão pela natureza 
penal dos crimes contra a ordem tributária, não sendo esse fato hipótese de prisão civil por dívida. 

CERTA. 

A argumentação é inconsistente. As condutas tipificadas na Lei 8137/90 não se referem simplesmente ao 
não pagamento de tributos (inadimplemento – dívida com o Fisco), mas aos atos cometidos pelo contribuinte 
com o objetivo de sonegar o tributo devido, consubstanciados em fraude, omissão, prestação de 
informações falsas às autoridades fazendárias e outras estratégias. Precedente do STF: ARE 999425 

B) inconsistente, em razão da constitucionalidade da Lei n.º 8.137/1990, que prevê a prisão apenas por 
crimes materiais. 

ERRADA. 

A argumentação é inconsistente. A custódia decorrente dos crimes contra a ordem tributária caracteriza 
prisão penal, porquanto apresentam a finalidade de prevenção e de retribuição específica para condutas 
criminosas, e não caráter de prisão civil, que visa obrigar alguém a cumprir um dever específico, tal como 
ocorre ao devedor de alimentos. Além do mais, os delitos dispostos no artigo 2º da Lei nº 8.137/90 são 
formais, pois não exigem a ocorrência do resultado para a sua consumação, motivo pelo qual é desnecessário 
o esgotamento da via administrativa para que seja iniciada a persecução penal. 

C) adequado, uma vez que a CF veda a prisão criminal por dívida, mesmo que esta seja oriunda de não 
pagamento de tributo. 

ERRADA. 

A argumentação é inadequada. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento no sentido de 
que a os crimes previstos na Lei 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição.  
Precedente do STF: ARE 999425 

D) adequado, pois a CF proíbe a aplicação de pena de prisão a mero inadimplemento cível, a ser cobrado 
mediante execução fiscal. 

ERRADA. 

A argumentação é inadequada. As condutas tipificadas na Lei 8137/90 não se referem simplesmente ao não 
pagamento de tributos (inadimplemento – dívida com o Fisco), mas aos atos criminosos cometidos pelo 
contribuinte com o objetivo de sonegar o tributo devido, consubstanciados em fraude, omissão, prestação 
de informações falsas às autoridades fazendárias e outras estratégias. Precedente do STF: ARE 999425 
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E) apropriado, já que a CF se opõe à criminalização do contribuinte pela simples omissão de rendimentos. 

ERRADA. 

O art. 5º, LXVII, da Constituição Federal não proíbe a criminalização do contribuinte pela simples omissão de 
rendimentos. Além do mais, o Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento no sentido de que 
a os crimes previstos na Lei 8.137/1990 não violam o referido dispositivo constitucional. 

61. A principal distinção entre imunidade tributária e isenção tributária é que 

A) as isenções se referem ao aspecto subjetivo do contribuinte; e as imunidades, ao elemento objetivo do 
fato gerador. 

B) as imunidades estão expressamente previstas na CF e nas leis; e as isenções se referem a fatos não 
abrangidos pela hipótese de incidência. 

C) as imunidades estão previstas na CF; e as isenções, no texto infraconstitucional. 

D) as imunidades se referem ao aspecto subjetivo do contribuinte; e as isenções, ao elemento objetivo do 
fato gerador. 

E) as isenções estão previstas na CF; e as imunidades, no texto infraconstitucional. 

Comentários 

A questão exige o conhecimento da distinção entre isenção, imunidade e não incidência no âmbito do Direito 
Tributário. 

A) as isenções se referem ao aspecto subjetivo do contribuinte; e as imunidades, ao elemento objetivo do 
fato gerador. 

ERRADA. 

A assertiva considera um parâmetro de distinção incorreto entre isenção e imunidade. Não existem apenas 
isenções que se referem a aspectos subjetivos, nem apenas imunidades que se referem ao elemento objetivo 
do fato gerador.  São exemplos de imunidades subjetivas a imunidade recíproca conforme o art. 150, VI, a, 
da CF/88 e a imunidade prevista no art. 150, VI, d, da CF/88. 

B) as imunidades estão expressamente previstas na CF e nas leis; e as isenções se referem a fatos não 
abrangidos pela hipótese de incidência. 

ERRADA. 

As imunidades tributárias NÃO estão previstas nas leis, mas apenas na Constituição. As isenções estão 
previstas nas leis. Quando há fatos que não são abrangidos pela hipótese de incidência independentemente 
de imunidade tributária, fala-se em não incidência pura e simples (e não em isenção). 

C) as imunidades estão previstas na CF; e as isenções, no texto infraconstitucional. 

CERTA. 
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Essa é a distinção entre imunidade, que é uma não incidência constitucionalmente qualificada, e isenção, 
que é dispensa prevista legalmente ao pagamento de tributo e constitui causa de exclusão do crédito 
tributário (art. 175, parágrafo único, I, do CTN) 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu 
contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão 
ou permissão; 

D) as imunidades se referem ao aspecto subjetivo do contribuinte; e as isenções, ao elemento objetivo do 
fato gerador. 

ERRADA. 

A assertiva considera um parâmetro de distinção incorreto entre isenção e imunidade. Não existem apenas 
imunidades que se referem a aspectos subjetivos, nem apenas isenções que se referem ao elemento objetivo 
do fato gerador. Não é esse o critério de distinção entre isenção e imunidade. É exemplo de imunidade 
objetiva a imunidade tributária cultural (art. 150, VI, d, da CRFB/88). 

E) as isenções estão previstas na CF; e as imunidades, no texto infraconstitucional. 

ERRADA. 

A assertiva inverte os parâmetros de distinção de imunidade e isenção: imunidade é uma não incidência 
constitucionalmente qualificada, e isenção é dispensa legalmente prevista ao pagamento de tributo. 

62. Considerando-se as limitações ao poder de tributar previstas no texto constitucional, é 
juridicamente admissível que um ente público estadual institua a cobrança de 

A) IPVA incidente sobre veículos terrestres pertencentes ao poder público municipal e utilizados para 
transportar autoridades. 

B) taxa referente a um serviço prestado à União. 

C) ICMS com alíquotas diferenciadas em razão da ocupação profissional do contribuinte. 

D) ICMS incidente sobre a comercialização de jornais impressos. 

E) taxa a ser cobrada no mesmo exercício financeiro em que for publicada a lei que a instituir. 

Comentários 

A questão versa sobre as imunidades tributárias previstas no art. 150, VI, da CF/88, exigindo-se do candidato 
conhecimento da literalidade desse dispositivo. 

A) IPVA incidente sobre veículos terrestres pertencentes ao poder público municipal e utilizados para 
transportar autoridades. 

INCORRETA. 
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A afirmação está incorreta, porque é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, conforme prevê o art. 150, VI, "a", da 
CF/88. 

B) taxa referente a um serviço prestado à União. 

CORRETA. 

A afirmação está correta, porque a imunidade prevista no 150, VI, "a", da CF/88, chamada de imunidade 
recíproca, circunscreve-se apenas aos impostos, não abarcando as demais espécies tributárias, a exemplo 
das taxas. 

C) ICMS com alíquotas diferenciadas em razão da ocupação profissional do contribuinte. 

INCORRETA. 

A afirmação está incorreta, contrariando frontalmente o princípio da isonomia tributária, previsto no art. 
150, II, da CF/88. 

D) ICMS incidente sobre a comercialização de jornais impressos. 

INCORRETA. 

A afirmação está incorreta, porque é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão., conforme prevê o 
art. 150, VI, "d", da CF/88. 

E) taxa a ser cobrada no mesmo exercício financeiro em que for publicada a lei que a instituir. 

INCORRETA. 

A afirmação está incorreta, porque é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar 
tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, 
conforme estabelece o art. 150, III, "b", da CF/88. 

63. A isenção, enquanto causa de exclusão do crédito tributário, está adstrita à regra da legalidade 
estrita. Diante disso, é correto afirmar: 

A) Pode ser concedida por ente diferente daquele competente para instituir o tributo, desde que na mesma 
lei esteja também concedendo isenção para tributo de sua competência. 

B) Ainda que o ente tenha competência para conceder isenção deverá ainda se ater, em qualquer hipótese, 
à verificação de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas em anexo próprio da lei de diretrizes 
orçamentárias. 

C) Quando concedida em caráter geral, não é considerada como renúncia de receita tributária para fins de 
obediência às exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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D) Para ser concedida por ente diverso do competente para instituir o tributo deve vir acompanhada de 
medidas de compensação, no período em que deva iniciar sua vigência e nos dois subsequentes, por meio 
de aumento de receita ou de repartição de receita tributária. 

E) Somente pode alcançar o crédito tributário relativamente a impostos, ficando excluída da sua incidência 
as taxas, por serem forma de custear serviços públicos. 

Comentários 

A questão cobra conhecimento acerca dos Créditos Tributários, previsto no art. 139 do CTN. O Crédito 
Tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. 

A) Pode ser concedida por ente diferente daquele competente para instituir o tributo, desde que na mesma 
lei esteja também concedendo isenção para tributo de sua competência. 

ERRADA. 

A isenção heterônoma é, em regra, vedada, nos termos do art. 151, III da CRFB/88. 

B) Ainda que o ente tenha competência para conceder isenção deverá ainda se ater, em qualquer hipótese, 
à verificação de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas em anexo próprio da lei de diretrizes 
orçamentárias. 

ERRADA. 

Nos termos do art. 14 da LRF,  a isenção pode ser feita com a demonstração de que foi  considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária OU estar acompanhada de medidas de compensação. 

C) Quando concedida em caráter geral, não é considerada como renúncia de receita tributária para fins de 
obediência às exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

CERTA.. 

Nos termos do art. 14, §1º da LRF. 

D) Para ser concedida por ente diverso do competente para instituir o tributo deve vir acompanhada de 
medidas de compensação, no período em que deva iniciar sua vigência e nos dois subsequentes, por meio 
de aumento de receita ou de repartição de receita tributária. 

ERRADA. 

Nos termos do art. 14 da LRF, a isenção pode ser feita com a demonstração de que foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária OU estar acompanhada de medidas de compensação. 

E) Somente pode alcançar o crédito tributário relativamente a impostos, ficando excluída da sua incidência 
as taxas, por serem forma de custear serviços públicos. 
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ERRADA. 

Nos termos do art. 177 do CTN, apesar de a regra ser a inaplicabilidade da isenção a taxas e contribuições de 
melhoria, lei pode dispor em contrário. A generalização torna a alternativa errada. 

64. Sobre obrigação tributária, é correto afirmar que 

A) todo sujeito passivo de obrigação tributária principal sempre também será de obrigação tributária 
acessória. 

B) a obrigação tributária acessória independe da obrigação tributária principal e existe no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

C) somente pode ser objeto de obrigação tributária acessória aquele previsto em lei ou ato normativo para 
ser sujeito passivo de obrigação tributária principal. 

D) a obrigação tributária principal se converte em obrigação tributária acessória quando se trata de 
pagamento de multa por infração à legislação tributária. 

E) a obrigação tributária principal sempre pressupõe o prévio ou posterior cumprimento de obrigação 
tributária acessória. 

Comentários 

A questão exigiu do candidato conhecimento acerca do instituto da obrigação tributária, disposto no Código 
Tributário Nacional. Desta maneira, para resolução, a questão exigiu conhecimento acerca dos artigos 113, 
parágrafos primeiro, segundo e terceiro, bem como artigos 121 e 122, todos do Código Tributário Nacional. 

A) todo sujeito passivo de obrigação tributária principal sempre também será de obrigação tributária 
acessória. 

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois nem sempre o sujeito passivo da obrigação tributária principal será sujeito 
passivo da obrigação acessória. Nos termos do artigo 121, do Código Tributário Nacional,  sujeito passivo da 
obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Já, nos termos 
do artigo 122, do Código Tributário Nacional, sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às 
prestações que constituam o seu objeto. 

B) a obrigação tributária acessória independe da obrigação tributária principal e existe no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

CERTA. 

A assertiva está certa, pois a obrigação tributária acessória independe da obrigação tributária principal e 
existe no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.  

Nos termos do artigo 113, parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional, a obrigação tributária principal 
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.  
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De outro lado, nos termos do artigo 113, parágrafo segundo, do Código Tributário Nacional, a obrigação 
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela 
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

C) somente pode ser objeto de obrigação tributária acessória aquele previsto em lei ou ato normativo para 
ser sujeito passivo de obrigação tributária principal. 

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois, nos termos do artigo 113, parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional, a 
obrigação tributária principal tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.  

De outro lado, nos termos do artigo 113, parágrafo segundo, do Código Tributário Nacional, a obrigação 
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela 
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

D) a obrigação tributária principal se converte em obrigação tributária acessória quando se trata de 
pagamento de multa por infração à legislação tributária. 

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois, nos termos do artigo 113, parágrafo terceiro, do Código Tributário Nacional, a 
obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal 
relativamente à penalidade pecuniária. 

E) a obrigação tributária principal sempre pressupõe o prévio ou posterior cumprimento de obrigação 
tributária acessória. 

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois as obrigações tributárias principal e acessórias são independentes entre si.  

Nos termos do artigo 113, parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional, a obrigação tributária principal 
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.  

De outro lado, nos termos do artigo 113, parágrafo segundo, do Código Tributário Nacional, a obrigação 
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela 
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

65. Sobre a competência tributária, considere os itens a seguir. 

I. Muito embora a competência tributária seja privativa, a União pode instituir impostos de competência 
dos Estados e do Distrito Federal no âmbito dos Territórios Federais. 

II. A competência tributária pode ser exercida por outro ente na hipótese específica do ente 
constitucionalmente competente não instituir o tributo que tem previsão de repartição constitucional de 
receitas. 



 

 

 

 

 

79 
569 

III. A imunidade tributária expressa a incompetência do ente para instituição do tributo na situação ali 
prevista, podendo ser fixada na Constituição Federal ou em lei complementar. 

IV. A competência para instituição de tributos é privativa, ou seja, quando atribuída a um ente político os 
demais estão automaticamente proibidos de instituí-lo, visto não ser admitido ser tributado duas vezes 
por um mesmo fato imponível. 

É correto o que se afirma APENAS em 

A) I e IV. 

B) II e III. 

C) II e IV. 

D) I, II e III. 

E) I, III e IV. 

Comentários 

Assertiva I 

CERTA 

Nos termos do art. 147 da CRFB/88. 

Assertiva II 

ERRADA 

Nos termos do art. 7º do CTN, a competência tributária não poderá ser exercida por outro ente, já que é 
indelegável.  

Assertiva III 

ERRADA 

A imunidade somente pode ser fixada na Constituição Federal, e assim o é, nos termos do art. 150 da 
CRFB/88.  

Assertiva IV 

CERTA 

Nos termos do art. 7º do CTN, a competência tributária não poderá ser exercida por outro ente, já que é 
indelegável.  

Quanto à vedação ao bis in idem, Ricardo Alexandre, em seu Manual de Direito Tributário (11ª ed., 2017, p. 
260), aduz que "Apesar da inexistência de vedação genérica ao bis in idem, há de se recordar que o 
dispositivo constitucional que atribui à União Federal a chamada competência residual (CF, art. 154, I) exige 
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que os novos impostos criados possuam fatos geradores e bases de cálculos diferentes dos discriminados na 
Constituição". 

Está correta, portanto, a alternativa A. 

66. Considerando as funções do tributo, considera-se na concepção de tributo com finalidade 
extrafiscal a 

A) progressividade de alíquotas do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana − IPTU em razão do valor 
venal do imóvel. 

B) progressividade de alíquotas do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF em razão da renda e dos proventos 
auferidos no ano-base. 

C) aplicação de alíquota interestadual para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas 
operações e prestações que destinem serviços a consumidor final. 

D) aplicação de alíquotas diferenciadas para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 
em razão do tipo de combustível. 

E) seletividade de alíquotas do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU em razão do uso do 
imóvel ser comercial ou residencial. 

Comentários 

A questão versa sobre as finalidades fiscais e extrafiscais dos tributos. Exige-se do candidato conhecimento 
dos conceitos relativos a essas duas características. 

A) progressividade de alíquotas do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana − IPTU em razão do valor 
venal do imóvel. 

INCORRETA.  

A progressividade de alíquotas do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana − IPTU em razão do valor 
venal do imóvel apresenta finalidade fiscal (arrecadatória), pois leva em consideração as diferentes 
capacidades contributivas dos contribuintes (art. 156, § 1.º, I, da CF/88). 

B) progressividade de alíquotas do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF em razão da renda e dos proventos 
auferidos no ano-base. 

INCORRETA. 

A progressividade de alíquotas do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF em razão da renda e dos proventos 
auferidos no ano-base visa a dar atendimento ao princípio da capacidade contributiva, possuindo, portanto, 
finalidade precipuamente fiscal (arrecadatória), e não extrafiscal. 

C) aplicação de alíquota interestadual para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas 
operações e prestações que destinem serviços a consumidor final. 

INCORRETA. 
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A aplicação de alíquota interestadual para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas 
operações e prestações que destinem serviços a consumidor final não possui finalidade extrafiscal, mas sim 
combater a guerra fiscal e fortalecer o pacto federativo, conforme prevê o art. 155, § 2.º, IV, da CF/88. 

D) aplicação de alíquotas diferenciadas para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 
em razão do tipo de combustível. 

CORRETA. 

A aplicação de alíquotas diferenciadas para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 
em razão do tipo de combustível é exemplo de extrafiscalidade, porque a finalidade da diferenciação não é 
arrecadatória, mas sim incentivar o consumo de certo tipo de combustível em detrimento de outro. 

E) seletividade de alíquotas do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU em razão do uso do 
imóvel ser comercial ou residencial. 

INCORRETA.  

A seletividade de alíquotas do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU em razão do uso do 
imóvel ser comercial ou residencial apresenta finalidade fiscal (arrecadatória), pois leva em consideração as 
diferentes capacidades contributivas dos contribuintes. 

67. A respeito da penhora, a Lei das Execuções Fiscais (Lei n°6.830/1980) determina: 

A) Deverá ser penhorado em primeiro lugar pedras e metais preciosos e, em segundo lugar, dinheiro. 

B) A penhora efetuada em dinheiro não poderá ser convertida no depósito. 

C) Somente na fase final do processo, o Juiz ordenará de ofício a remoção do bem penhorado para depósito 
judicial, particular ou da Fazenda Pública exequente. 

D) Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem 
como em plantações ou edifícios em construção. 

E) São impenhoráveis direitos e ações. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimento do candidato acerca do instituto na penhora na Execução Fiscal. Para 
resolução, a questão exigiu conhecimento do artigo 11, incisos III e VIII, bem como dos parágrafos primeiro, 
segundo e terceiro, todos da Lei nº 6830/80 

A) Deverá ser penhorado em primeiro lugar pedras e metais preciosos e, em segundo lugar, dinheiro. 

ERRADA. 

A assertiva errada, pois o artigo 11, inciso III, da Lei nº 6830/80, explicita que pedras e metais preciosos 
somente serão objeto de penhora após dinheiro e título da dívida pública, bem como título de crédito, que 
tenham cotação em bolsa. 
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B) A penhora efetuada em dinheiro não poderá ser convertida no depósito. 

ERRADA.  

A assertiva está errada, pois o artigo 11, parágrafo segundo, da Lei nº 6830/80, explicita que a penhora 
efetuada em dinheiro será convertida em depósito. 

C) Somente na fase final do processo, o Juiz ordenará de ofício a remoção do bem penhorado para depósito 
judicial, particular ou da Fazenda Pública exequente. 

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois o artigo 11, parágrafo terceiro, da Lei nº 6.830/80, explicita que o Juiz ordenará 
a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da Fazenda Pública exeqüente, sempre 
que esta o requerer, em qualquer fase do processo. 

D) Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem 
como em plantações ou edifícios em construção. 

CERTA.  

A assertiva está certa, pois o artigo 11, parágrafo primeiro, da Lei nº 6830/80, explicita que 
excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem 
como em plantações ou edifícios em construção. 

E) São impenhoráveis direitos e ações. 

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois o artigo 11, inciso VIII, da Lei nº 6830/80,  explicita que são penhoráveis direito 
e ações. 

68. Para os efeitos da Lei Estadual n°7.799, de 19 de dezembro de 2002, do Estado do Maranhão, 
haverá incidência do ICMS sobre 

A) operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. 

B) operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em 
decorrência do inadimplemento do devedor. 

C) prestação do serviço de transporte intermunicipal de característica urbana, nas regiões metropolitanas 
criadas no Estado do Maranhão. 

D) operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento 
industrial, comercial ou de outra espécie. 

E) o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. 

Comentários 
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GABARITO: ALTERNATIVA E. 

Em acordo com o art. 5.º, I, da Lei Estadual n°7.799, de 19 de dezembro de 2002, o ICMS no Estado de 
Maranhão incide, dentre outras hipóteses, sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, 
inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. 

69. A respeito do instituto da isenção, é correto afirmar: 

A) Tendo em vista o princípio da legalidade, a lei pode, sem exceção e a qualquer tempo, revogar ou modificar 
a isenção concedida. 

B) Quando já concedida, não pode ser alterada ou modificada, se a concessão foi por prazo certo e em função 
de determinadas condições. 

C) De acordo com o Código Tributário Nacional, a lei que extingue ou reduz isenção dos impostos sobre o 
patrimônio ou renda não precisa obedecer ao princípio da anterioridade. 

D) Segundo a Constituição Federal, a União é competente para instituir isenções de tributos da competência 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 

E) Não pode, de forma alguma, ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, tendo 
em vista o princípio da uniformidade geográfica. 

Comentários 

A questão exigiu o conhecimento do instituto da isenção, e dos dispositivos constitucionais e legais acerca 
da matéria, quais sejam, arts.104, III, 175, inciso I, 176 a 179, todos do CTN, e arts. 151, III, 155, §2º, inciso 
XII, alínea "e", e 156, §3º, inciso II, todos da CRFB/88. 

A) Tendo em vista o princípio da legalidade, a lei pode, sem exceção e a qualquer tempo, revogar ou modificar 
a isenção concedida. 

ERRADA. 

De acordo com o art. 178 do CTN, a isenção pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, 
exceto se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições. 

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser 
revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.    

B) Quando já concedida, não pode ser alterada ou modificada, se a concessão foi por prazo certo e em função 
de determinadas condições. 

CERTA. 

De acordo com o art. 178 do CTN, as isenções concedidas por prazo certo e em função de determinadas 
condições NÃO podem ser revogadas ou modificadas por lei a qualquer tempo. 

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser 
revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.    
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C) De acordo com o Código Tributário Nacional, a lei que extingue ou reduz isenção dos impostos sobre o 
patrimônio ou renda não precisa obedecer ao princípio da anterioridade. 

ERRADA. 

De acordo com o art. 104, inciso III, do CTN, a lei que extingue ou reduz isenção entra em vigor no primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação, salvo se aquela dispuser de maneira mais 
favorável ao contribuinte. 

Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os 
dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda: 

(...) 

III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, 
e observado o disposto no artigo 178. 

D) Segundo a Constituição Federal, a União é competente para instituir isenções de tributos da competência 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 

ERRADA. 

De acordo com o art. 151, inciso III, da CRFB/88, é VEDADO à União instituir isenções de tributos da 
competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 

Art. 151. É vedado à União: 

(...) 

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 

E) Não pode, de forma alguma, ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, tendo 
em vista o princípio da uniformidade geográfica. 

ERRADA. 

De acordo com o parágrafo único do art. 176 do CTN, a isenção PODE ser restrita a determinada região do 
território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. 

Art. 176. (...) Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade 
tributante, em função de condições a ela peculiares. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

70. José ingressou como servidor do Município “X” em 1980, sem concurso público e pelo regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho. No prazo adequado, e após a promulgação da Constituição Federal de 
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1988, foi aprovado o estatuto dos servidores públicos daquele ente federado, passando ele a ser servidor 
público estatutário, até sua exoneração. Observado isso, é correto afirmar: 

A) O pedido referente às verbas trabalhistas, formulado com base na Consolidação das Leis do Trabalho, é 
de competência da Justiça do Trabalho. Os pedidos formulados com base na relação estatutária são de 
competência da justiça comum estadual. 

B) Como há dois períodos baseados em regimes diversos, prevalece aquele ocorrido por último, o que 
determina a competência da Justiça comum. 

C) Como se trata de servidor público municipal, mesmo em relação aos pedidos formulados com base no 
regime celetista, a competência para julgamento é da justiça comum estadual. 

D) A discussão a respeito da competência para conhecer os pedidos, tanto aqueles decorrentes do regime 
celetista, como aqueles decorrentes do regime estatutário, envolve competência em razão da matéria, a 
qual é relativa e não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 

E) Como o servidor público, no caso, foi admitido sem concurso público, não há qualquer possibilidade de se 
acolherem pedidos formulados com base no regime estatutário, motivo pelo qual somente poderá pleitear 
perante a justiça do trabalho. 

Comentários 

A questão exigiu o conhecimento da competência para processar e julgar as causas trabalhistas.  

Nesse sentido, destaca-se o entendimento atual do STF, o qual dispõe ser a natureza jurídica do vínculo 
trabalhista no momento da propositura da ação, ou seja, seu último vínculo, caso não esteja mais 
trabalhando, o fator determinante para a escolha da jurisdição competente. Nesse sentido, como o último 
vínculo de José foi no regime estatutário, a competência será da Justiça Comum. Não interferindo o fato de 
ser servidor municipal ou ter sido admitido antes sem concurso público. 

A) O pedido referente às verbas trabalhistas, formulado com base na Consolidação das Leis do Trabalho, é 
de competência da Justiça do Trabalho. Os pedidos formulados com base na relação estatutária são de 
competência da justiça comum estadual. 

ERRADA 

O entendimento mais recente do STF dispõe ser a natureza jurídica do vínculo existente entre o trabalhador 
e o Poder Público, no momento da propositura da ação ou o último vínculo, que irá determinar a jurisdição 
competente. Assim, como o último vínculo do trabalhador foi no regime estatutário, a competência para 
processar e julgas as causas são da Justiça comum.  

Havia entendimento anterior que previa ser competência da Justiça do Trabalho as causas de servidores que 
ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes da CF/88, sob regime da CLT, com o objetivo de 
obter prestações de natureza trabalhista, e da justiça comum a causa com base na relação estatutária, 
definindo a competência de acordo com cada vínculo do trabalhado, e não apenas pelo último, porém, não 
é mais adotado pelo STF.  
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B) Como há dois períodos baseados em regimes diversos, prevalece aquele ocorrido por último, o que 
determina a competência da Justiça comum. 

CERTA 

A assertiva está correta, pois está conforme entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe 
ser a natureza jurídica do vínculo trabalhista no momento da propositura da ação, ou seja, seu último vínculo, 
caso não esteja mais trabalhando, o fator determinante para a escolha da jurisdição competente. Nesse 
sentido, como o último vínculo de José foi no regime estatutário, a competência será da Justiça Comum. 

C) Como se trata de servidor público municipal, mesmo em relação aos pedidos formulados  com base no 
regime celetista, a competência para julgamento é da justiça comum estadual. 

ERRADA 

A assertiva está errada por usar como justificativa o fato do servidor ser municipal para determinar a 
competência da jurisdição, quando na verdade é determinada pelo vínculo jurídico do trabalhador com a 
Administração Pública no momento da propositura da ação, ou seu último vínculo no caso de não ter 
nenhum no momento. Logo, como o último trabalho de José foi em regime estatutário, a competência será 
da Justiça Comum, segundo entendimento atual do STF. 

D) A discussão a respeito da competência para conhecer os pedidos, tanto aqueles decorrentes do regime 
celetista, como aqueles decorrentes do regime estatutário, envolve competência em razão da matéria, a 
qual é relativa e não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 

ERRADA 

A assertiva está errada, pois conforme entendimento atual do STF, a competência é definida em razão da 
natureza jurídica do vínculo do trabalhador com a Administração Pública no momento da propositura da 
ação, ou seja, seu último vínculo, dependendo se for do regime de CLT ou estatutário. Além disso, a 
competência em razão da matéria é absoluta e não relativa. 

E) Como o servidor público, no caso, foi admitido sem concurso público, não há qualquer possibilidade de se 
acolherem pedidos formulados com base no regime estatutário, motivo pelo qual somente poderá pleitear 
perante a justiça do trabalho. 

ERRADA 

A assertiva está errada ,pois de acordo com entendimento atual do STF, a competência da jurisdição é 
determinada em razão da natureza jurídica do vínculo do trabalhador com a Administração Pública no 
momento da propositura da ação, ou seja, seu último vínculo, dependendo se for do regime de CLT ou 
estatutário. Independentemente se foi admitido antes sem concurso público. Assim, como o último regime 
foi o estatutário, a Justiça Comum será a competente para processa e julgar. 

71. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) em relação à ação de execução 
fiscal, prevista na Lei 6830/80. 
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( ) A certidão de dívida ativa é o documento que atesta a liquidez, a certeza e a exigibilidade do  crédito, 
tributário ou não, devido à Fazenda Pública.  

( ) É possível a Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de 
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, modificando, inclusive, o sujeito 
passivo da execução.  

( ) Nos termos da lei que rege as execuções fiscais, a oposição de embargos à execução  depende da 
garantia do juízo, o que não foi alterado pelo novo Código de Processo Civil.  

( ) A descrição do fato é elemento essencial da certidão de dívida ativa. Se houver menção apenas genérica 
no tocante à origem do débito, sem a descrição do fato constitutivo da obrigação, a certidão será nula por 
violação do princípio da ampla defesa.  

( ) O juízo a respeito da higidez da certidão de dívida ativa constitui matéria de ordem pública, razão pela 
qual sobre ela não se opera a preclusão, devendo, inclusive, ser conhecida de ofício. 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

A) V • V • V • V • V 

B) F • F • F • V • V 

C) V • F • F • F • F 

D) V • F • V • V • V 

E) F • V • F • F • F 

Comentários 

ASSERTIVA I: 

CERTA. 

A assertiva está correta, pois a certidão de dívida ativa, que contém o termo de inscrição em dívida ativa, 
possui presunção de certeza e liquidez segundo o art. 3º, caput da lei nº 6.830/80 e constitui título executivo 
extrajudicial com base no art. 784, IX do CPC. 

ASSERTIVA II: 

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois mesmo que seja permitida a substituição da dívida ativa, é vedada a alteração 
do sujeito passivo da execução segundo a súmula nº 392 do STJ. 

ASSERTIVA III: 

CERTA. 

A assertiva está correta, pois a garantia do juízo é necessária para a oposição de embargos na execução fiscal, 
conforme o art. 16, § 1º da lei nº 6.830/80. 
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ASSERTIVA IV: 

CERTA. 

A assertiva está correta, pois a descrição do fato é elemento essencial da certidão de dívida ativa e permite 
a ampla defesa do executado segundo o art. 2º, § 5º da lei nº 6.830/80, arts. 202 e 203 do CTN e o 
entendimento do STJ. 

ASSERTIVA V: 

CERTA. 

A assertiva está correta, pois por ser matéria de ordem pública, a nulidade do título fulmina pressuposto de 
validade da correspondente execução fiscal, razão pela qual sobre ela não se opera a preclusão. Assim, deve-
se, inclusive, ser conhecida de ofício pelo juízo segundo o entendimento do STJ no AgRg no REsp 1209061/SC. 

72. Em relação ao processo administrativo disciplinar, é correto afirmar: 

A) Ofende o princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos na Constituição Federal e aplicáveis aos 
processos judiciais e administrativos, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 
disciplinar 

B) As nulidades ocorridas durante a sindicância investigativa ou preparatória maculam o próprio Processo 
Administrativo Disciplinar, porquanto é ela – sindicância – que dá ensejo à  aplicação de penalidades 
disciplinares. 

C) Doutrina e jurisprudência afirmam, de modo contundente, que no tocante ao controle jurisdicional de 
processos administrativos, o Poder Judiciário pode, e deve, atuar com ampla liberdade, ultrapassando o 
exame da mera legalidade do ato atacado. 

D) Não há necessidade de processo administrativo disciplinar para a imposição de demissão ao funcionário 
estável quando ele, intimado para responder a sindicância investigativa, não se manifestar no prazo legal. 

E) A regra da independência entre as esferas penal e administrativa, consagrada em nosso ordenamento 
jurídico, aponta que somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal 
manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria. 

Comentários 

A questão exige conhecimento do processo administrativo disciplinar.  

A chave da questão reside no conhecimento, pelo candidato, no sentido de que nos termos do art. 126 da 
Lei n. 8.112/90, a regra da independência entre as esferas penal e administrativa, consagrada em nosso 
ordenamento jurídico, aponta que somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a 
instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria. 

A) Ofende o princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos na Constituição Federal e aplicáveis aos 
processos judiciais e administrativos, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 
disciplinar 
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ERRADA 

NÃO ofende o princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos na Constituição Federal e aplicáveis 
aos processos judiciais e administrativos, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 
disciplinar. 

B) As nulidades ocorridas durante a sindicância investigativa ou preparatória maculam o próprio Processo 
Administrativo Disciplinar, porquanto é ela – sindicância – que dá ensejo à  aplicação de penalidades 
disciplinares. 

ERRADA 

Nos termos do entendimento do STJ, as nulidades ocorridas durante a sindicância investigativa ou 
preparatória NÃO maculam o próprio Processo Administrativo Disciplinar. 

C) Doutrina e jurisprudência afirmam, de modo contundente, que no tocante ao controle jurisdicional de 
processos administrativos, o Poder Judiciário pode, e deve, atuar com ampla liberdade, ultrapassando o 
exame da mera legalidade do ato atacado. 

ERRADA 

Doutrina e jurisprudência afirmam que a análise judicial encontra limites no princípio da legalidade, razão 
pela qual não pode extrapolar a verificação da conformidade dos atos com as normas e princípios de 
regência. 

D) Não há necessidade de processo administrativo disciplinar para a imposição de demissão ao funcionário 
estável quando ele, intimado para responder a sindicância investigativa, não se manifestar no prazo legal. 

ERRADA 

Nos termos do inciso LV do art. 5o da CRFB/88, o processo administrativo regular é direito fundamental, 
porquanto é imprescindível a sua instauração. 

E) A regra da independência entre as esferas penal e administrativa, consagrada em nosso ordenamento 
jurídico, aponta que somente haverá  repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal 
manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria. 

CERTA 

Nos termos do art. 126 da Lei n. 8.112/90, a regra da independência entre as esferas penal e administrativa, 
consagrada em nosso ordenamento jurídico, aponta que somente haverá repercussão, no processo 
administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa 
de sua autoria. 

73. De acordo com a Lei estadual no 12.929/2004 e suas alterações posteriores, que institui o Programa 
Estadual de Incentivo às Organizações Sociais, é correto afirmar: 
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A) O Contrato de Gestão é um acordo administrativo colaborativo, de interesse mútuo, que estabelecerá a 
relação entre o Estado e a respectiva entidade qualificada como Organização Social. 

B) Em nenhuma hipótese o Contrato de Gestão poderá contar com a interveniência de outros  órgãos ou 
entidades da Administração Pública, à exceção daquele que sustenta a qualidade de partícipe. 

C) As entidades qualificadas como organizações sociais não se equiparam, para efeitos tributários, às 
entidades reconhecidas de interesse social e utilidade pública. 

D) O Contrato de Gestão, elaborado unilateralmente pelo Estado, discriminará as atribuições, 
responsabilidades e obrigações do Poder Público estadual e da Organização Social. 

E) Os bens adquiridos pela Organização Social na execução do Contrato de Gestão, ou ao seu término (em 
caso de rescisão ou pela extinção da entidade), incorporar-se-ão ao patrimônio  da pessoa jurídica de direito 
privado. 

Comentários 

A questão versa sobre as organizações sociais. 

A organização social é uma qualificação, um título, que a Administração outorga a uma entidade privada, 
sem fins lucrativos, para que ela possa receber determinados benefícios do Poder Público (dotações 
orçamentárias, isenções fiscais etc.), para a realização de seus fins, que devem ser necessariamente de 
interesse da comunidade. 

Nos termos da Lei federal n. 9.637, de 18.5.1998, o Poder Executivo poderá qualificar como organizações 
sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sociais sejam dirigidas ao 
ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, 
à cultura e à saúde, atendidos os requisitos previstos nesse mesmo diploma. 

Essas pessoas jurídicas de direito privado são aquelas previstas no Código Civil, sociedades civis, religiosas, 
científicas, literárias e até mesmo as fundações (art. 16, I). Podem já existir ou serem criadas para o fim 
específico de receberem o título de organização social e prestarem os serviços desejados pelo Poder Público. 

A) O Contrato de Gestão é um acordo administrativo colaborativo, de interesse mútuo, que estabelecerá a 
relação entre o Estado e a respectiva entidade qualificada como Organização Social. 

CERTA. 

Está certa, nos termos do art 10, da Lei nº 12.929/2004. 

B) Em nenhuma hipótese o Contrato de Gestão poderá contar com a interveniência de outros  órgãos ou 
entidades da Administração Pública, à exceção daquele que sustenta a qualidade de partícipe. 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta, pois nos termos do art. 10, §2º, da lei, é possível a intervenção de outros órgãos 
no contrato de gestão. 
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C) As entidades qualificadas como organizações sociais não se equiparam, para efeitos tributários, às 
entidades reconhecidas de interesse social e utilidade pública. 

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois as entidades qualificadas como organizações sociais se equiparam às entidades 
reconhecidas de interesse social e utilidade pública, conforme art. 17, da Lei nº 12.929/2004. 

D) O Contrato de Gestão, elaborado unilateralmente pelo Estado, discriminará as atribuições, 
responsabilidades e obrigações do Poder Público estadual e da Organização Social. 

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois nos termos do art. 11, da lei citada, o Contrato de Gestão é elaborado em comum 
acordo entre Estado e participantes. 

E) Os bens adquiridos pela Organização Social na execução do Contrato de Gestão, ou ao seu término (em 
caso de rescisão ou pela extinção da entidade), incorporar-se-ão ao patrimônio  da pessoa jurídica de direito 
privado. 

ERRADA. 

A assertiva está errada, pois conforme o art. 12, III, os bens, ao final do contrato, serão incorporados ao 
patrimônio do Estado. 

74. De acordo com a Lei no 8.666/1993 e suas alterações posteriores, no que tange ao contrato 
administrativo: 

1. Deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a 
sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos 
contratantes às normas da Lei no 8.666/1993 e às cláusulas contratuais.  

2. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo 
licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos 
emolumentos devidos.  

3. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias poderão ser alteradas, ainda que sem a prévia 
concordância do contratado, para que se mantenha o equilíbrio contratual, em observância ao princípio 
da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.  

4. A Administração tem a prerrogativa de modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado; rescindi-los, unilateralmente, nos 
casos especificados na Lei n. 8.666/1993 e aplicar sanções em caso de inexecução total ou parcial do ajuste. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

A) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

B) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 

C) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 
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D) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 

E) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

Comentários 

Assertiva I  

CERTA 

Nos termos do art. 61 da Lei n. 8.666/93, todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus 
representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da 
dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas da Lei no 8.666/1993 e às cláusulas 
contratuais.  

Assertiva II 

CERTA 

Nos termos do art. 63 da Lei n. 8.666/93, é permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do 
contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, 
mediante o pagamento dos emolumentos devidos. 

Assertiva III 

ERRADA 

Nos termos do art. 58, §3o, da Lei n. 8.666/93 as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos 
administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.  

Assertiva IV 

CERTA 

Nos termos do art. 58 e incisos da Lei n. 8.666/93, a Administração tem a prerrogativa de modificá-los, 
unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do 
contratado; rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados na Lei n. 8.666/1993 e aplicar sanções em 
caso de inexecução total ou parcial do ajuste. 

75. Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto constitucional vigente. 

A) 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 privado e indicativo 
para o setor público. 

B) A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade, mas não  reprimirá o 
abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da  concorrência e ao aumento 
arbitrário dos lucros. 
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C) A ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. 
Embora esteja fundada na valorização do trabalho humano, não defende a livre iniciativa, pois veda a 
concorrência. 

D) A ordem econômica observará os princípios da soberania nacional, propriedade privada e defesa do 
consumidor. Todavia, está dispensada da busca pelo pleno emprego, porquanto não pode obrigar as 
empresas a dar oportunidade a todos. 

E) Ressalvados os casos previstos no atual texto constitucional, 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. 

Comentários 

A resolução da questão exigiu conhecimentos acerca dos dispositivos constitucionais relativos à ordem 
econômica, especificamente os arts. 170, 173 e 174 da CF/88. 

A) 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 privado e indicativo 
para o setor público. 

ERRADA. 

Segundo o art. 174 da CF/88, o planejamento do Estado é determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado, e não o oposto. 

B) A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade, mas não  reprimirá o 
abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da  concorrência e ao aumento 
arbitrário dos lucros. 

ERRADA. 

Segundo o art. 173, § 4º, da CF/88, "a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 
mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros". 

C) A ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. 
Embora esteja fundada na valorização do trabalho humano, não defende a livre iniciativa, pois veda a 
concorrência. 

ERRADA. 

A livre concorrência é um dos princípios da ordem econômica, previsto no art. 170, IV da CF/88. 

D) A ordem econômica observará os princípios da soberania nacional, propriedade privada e defesa do 
consumidor. Todavia, está dispensada da busca pelo pleno emprego, porquanto não pode obrigar as 
empresas a dar oportunidade a todos. 

ERRADA. 
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A busca do pleno emprego está contida no rol dos princípios que regem a ordem econômica nacional, 
especificamente no art. 170, VIII da CF/88. 

E) Ressalvados os casos previstos no atual texto constitucional, 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. 

CERTA. 

De acordo com o texto literal do art. 173 da CF/88. 

76. De acordo com o texto constitucional vigente, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

1. avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo 
e dos orçamentos da União.  

2. comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem  como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito privado.  

3. exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da 
União.  

4. apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

A) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

B) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

C) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 

D) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 

E) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 

Comentários 

Assertiva I : 

CERTA 

A afirmativa número 1 está correta, pois traz expressa previsão legal do artigo 74, inciso I, da Constituição 
Federal  

Assertiva II : 

CERTA 

A afirmativa número 2 está correta, pois traz expressa previsão legal do artigo 74, inciso II, da Constituição 
Federal  
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Assertiva III : 

CERTA 

A afirmativa número 3 está correta, pois traz expressa previsão legal do artigo 74, inciso III, da Constituição 
Federal  

Assertiva IV : 

CERTA 

A afirmativa número 4 está correta, pois traz expressa previsão legal do artigo 74, inciso IV, da Constituição 
Federal 

77. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ), de acordo com o texto 
constitucional vigente. 

( ) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os  requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.  

( ) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.  

( ) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão.  

( ) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.  

( ) Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos 
pagos pelo Poder Legislativo. 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

A) F • V • V • F • V 

B) F • F • V • V • V 

C) V • V • V • V • F 

D) V • V • F • F • V 

E) V • V • V • F • F 

Comentários 

Assertiva I : 

CERTA 

A assertiva está correta, pois traz a literalidade da previsão do artigo 37, inciso I, da Constituição Federal.  

Assertiva II : 

CERTA 
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A assertiva está correta, pois traz expressa previsão do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.  

Assertiva III : 

CERTA 

A assertiva está correta, pois traz a previsão do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal.  

Assertiva VI : 

CERTA 

A assertiva está correta pois traz a previsão do artigo 37, inciso III, da Constituição Federal.  

Assertiva V : 

ERRADA 

A assertiva está incorreta, pois o artigo 37, inciso XII, da Constituição Federal, determina que os vencimentos 
dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo, e não que os dos cargos do Poder Executivo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos 
pagos pelo Poder Legislativo. Logo, o teto é de acordo com os vencimentos dos cargos do Poder Executivo. 

78. Acerca do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto na Lei no 
8.987/1995 e suas alterações posteriores, é correto afirmar: 

A) A permissão de serviço público corresponde à delegação de sua prestação, feita pelo poder  concedente 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) à pessoa jurídica ou consórcio de  empresas que demonstre 
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. 

B) A concessão de serviço público consiste na delegação, a título precário, da prestação de serviços públicos, 
feita pelo poder concedente (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) à pessoa física ou jurídica que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. 

C) Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será  objeto de prévia 
licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, 
publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. 

D) O serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação, ainda que exija do  usuário, a título de 
contraprestação, tarifa de caráter elevado. 

E) Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de  calamidade pública, 
emergência, grave perturbação da ordem ou, ainda, após prévio aviso,  quando motivada por razões de 
inadimplemento do usuário, falta justificada de pessoal ou greve. 

Comentários 

A questão exige conhecimento da Lei n. 8.987/95.  



 

 

 

 

 

97 
569 

A chave da questão reside no conhecimento, pelo candidato, no sentido de que nos termos do art. 2o, incisos 
II e III, da Lei n. 8.987/95 c/c art. 37, caput e inciso XXI, da CRFB/88 é de rigor, via de regra, a realização do 
procedimento licitatório, como também, a observância aos princípios da princípios da legalidade, 
moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento 
convocatório. 

A) A permissão de serviço público corresponde à delegação de sua prestação, feita pelo poder  concedente 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) à pessoa jurídica ou consórcio de  empresas que demonstre 
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. 

ERRADA 

Nos termos do art. 2o, inciso IV, da Lei n. 8.897/95 a permissão de serviço público é a delegação, a título 
precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física 
ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. 

Não há previsão para consórcio de empresa. Sobreleva dizer que a expressão "prazo determinado" não 
consta do conceito legal, todavia o art. 5o da Lei n. 8.987/95 

B) A concessão de serviço público consiste na delegação, a título precário, da prestação de serviços públicos, 
feita pelo poder concedente (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) à pessoa física ou jurídica que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. 

ERRADA 

A concessão de serviço público consiste na delegação, a título precário, da prestação de serviços públicos, 
feita pelo poder concedente (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) à pessoa física ou jurídica que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. 

Concessão não é a título precário, como também não é cabível para pessoa física. 

C) Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será  objeto de prévia 
licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, 
publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. 

CERTA 

Nos termos do art. 2o, incisos II e III, da Lei n. 8.987/95 c/c art. 37, caput e inciso XXI, da CRFB/88 é de rigor, 
via de regra, a realização do procedimento licitatório, como também, a observância aos princípios da 
princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da 
vinculação ao instrumento convocatório. 

D) O serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação, ainda que exija do  usuário, a título de 
contraprestação, tarifa de caráter elevado. 

ERRADA 
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Nos termos do art. 6o, §1o, da Lei n. 8.987/95, a tarifa deve ser módica. 

E) Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de  calamidade pública, 
emergência, grave perturbação da ordem ou, ainda, após prévio aviso,  quando motivada por razões de 
inadimplemento do usuário, falta justificada de pessoal ou greve. 

ERRADA 

O art. 6o, §3o, da Lei n. 8.897/95 aduz que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua 
interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica 
ou de segurança das instalações; e, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade, 
razão pela qual calamidade pública, grave perturbação da ordem falta justificada de pessoal e greve não 
constam do texto legal, vejamos: 

"Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento 
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.[...] § 3o 
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após 
prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por 
inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade".(Lei n. 8.987/95) 

79. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato 
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, de acordo com o texto constitucional vigente: 

1. tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 
função.  

2. investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado 
optar pela sua remuneração.  

3. em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço 
será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.  

4. para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como 
se no exercício estivesse. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

A) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

B) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 

C) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

D) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 

E) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 

Comentários 

Assertiva I 

CERTA 
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Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, tratando-se de mandato eletivo 
federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função, nos termos do art. 38, inciso 
I, da CRFB/88.  

Assertiva II 

CERTA 

Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional,investido no mandato de Prefeito, será 
afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, nos termos do art. 
38, inciso II, da CRFB/88. 

Assertiva III 

CERTA 

Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, em qualquer caso que exija o 
afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos 
legais, exceto para promoção por merecimento, nos termos do art. 38, inciso IV, da CRFB/88.  

Assertiva IV 

CERTA 

Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, para efeito de benefício 
previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse, nos 
termos do art. 94, §1o, da Lei n. 8.112/90. 

80. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) em relação à parceria público-
privada, conforme previsto na Lei n. 11.079/2004 e suas alterações posteriores. 

( ) Na contratação de parceria público-privada será observada a eficiência no cumprimento das missões de 
Estado e no emprego dos recursos da sociedade, bem como a transparência dos procedimentos e das 
decisões.  

( ) O contrato de parceria público-privada deve prever o prazo de sua vigência, compatível com a 
amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5, nem superior a 35 anos, incluindo eventual 
prorrogação.  

( ) O contrato de parceria público-privada deve dispor acerca da repartição de riscos entre as  partes, 
inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica  extraordinária.  

( ) O contrato de parceria público-privada não poderá prever o pagamento ao parceiro privado de 
remuneração variável vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões  de qualidade e 
disponibilidade previamente definidos.  

( ) A parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, cuja contratação deve ser 
precedida de licitação na modalidade de concorrência ou tomada de preços. 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 
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A) V • V • F • F • F 

B) F • F • V • V • V 

C) F • V • V • F • V 

D) F • F • F • V • V 

E) V • V • V • F • F 

Comentários 

ITEM I  

VERDADEIRO  

Na contratação de parceria público-privada será observada a eficiência no cumprimento das missões de 
Estado e no emprego dos recursos da sociedade, bem como a transparência dos procedimentos e das 
decisões, conforme art. 4º, I, da Lei 11.079. 

ITEM II  

VERDADEIRO  

O contrato de parceria público-privada deve prever o prazo de sua vigência, compatível com a amortização 
dos investimentos realizados, não inferior a 5, nem superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação, 
conforme art. 5º, I, da Lei 11.079. 

ITEM III 

VERDADEIRO  

O contrato de parceria público-privada deve dispor acerca da repartição de riscos entre as partes, inclusive 
os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária, conforme art. 
5º, III, da Lei 11.079. 

ITEM IV  

FALSO  

O contrato de parceria público-privada poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração 
variável vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade 
previamente definidos, conforme § 1º do art. 6º da Lei 11.079. 

ITEM V  

FALSO  
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A parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, cuja contratação deve ser precedida de 
licitação na modalidade de concorrência, conforme art. 10 da Lei 11.079. 

81. Com base na Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação, é: 

A) a tomada de preços. 

B) o leilão. 

C) o convite. 

D) a concorrência. 

E) o concurso. 

Comentários 

GABARITO LETRA A 

A tomada de preço é modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, nos termos do art. 23, § 2º, da Lei 8.666/93. 

82. Atendidos os requisitos previstos na atual Lei 9.637/1998, o Poder Executivo poderá qualificar 
como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam 
dirigidas: 

1. ao ensino. 

2. à segurança pública. 

3. à pesquisa científica. 

4. ao desenvolvimento tecnológico. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

A) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 

B) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 

C) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 

D) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

E) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

Comentários 

GABARITO LETRA B 
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O art. 1º, da Lei 9.637/98 estabelece as atividades, exercidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, que 
autorizam a qualificação como organizações sociais: ensino, pesquisa científica, desenvolvimento 
tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. 

83. Assinale a alternativa correta acerca dos bens públicos, conforme o Código Civil vigente. 

A) 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. 

B) Os bens públicos de uso comum do povo, os de uso especial e os dominicais são inalienáveis, enquanto 
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. 

C) Os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, 
distrital ou municipal, inclusive os de suas autarquias, correspondem aos bens dominicais. 

D) Os bens de uso especial constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 

E) São bens de uso comum do povo rios, mares, lagoas, estradas, ruas, praças, parques florestais e edifícios 
ou terrenos destinados à prestação de serviço público à população. 

Comentários 

A questão versa sobre o conceito e classificação de bens públicos, conforme a alienabilidade destes. Exige 
do candidato conhecimento acerca dos arts. 98, 99 e 101 do CC. 

A) 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. 

CERTA  

Alternativa em conformidade com a literalidade do art. 98, CC. 

B) Os bens públicos de uso comum do povo, os de uso especial e os dominicais são inalienáveis, enquanto 
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. 

ERRADA 

Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei, conforme art. 101, CC. 

C) Os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, 
distrital ou municipal, inclusive os de suas autarquias, correspondem aos bens dominicais. 

ERRADA 

São bens de uso especial edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração 
federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias, conforme art. 99, II, CC. 

D) Os bens de uso especial constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 
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ERRADA 

O erro da alternativa reside em dizer que os bens de uso especial é objeto de direito pessoal ou real. 

E) São bens de uso comum do povo rios, mares, lagoas, estradas, ruas, praças, parques florestais e edifícios 
ou terrenos destinados à prestação de serviço público à população. 

ERRADA 

Os edifícios e terrenos destinados à prestação de serviço público são bens de uso especial, conforme art. 99, 
II, CC. 

84. Assinale a alternativa correta a respeito do regime de previdência dos servidores titulares de cargos 
efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 
conforme previsto no texto constitucional vigente. 

A) Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, poderão exceder a 
remuneração do respectivo servidor. 

B) É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria, ainda que decorrente dos cargos acumuláveis na 
forma da Constituição Federal. 

C) A aposentadoria compulsória, com proventos integrais, ocorrerá quando o servidor completar 70 anos de 
idade, na forma de lei complementar. 

D) Possui caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos  servidores 
ativos e inativos e dos pensionistas. 

E) É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, inexistindo 
ressalvas em lei. 

Comentários 

A questão exigiu o conhecimento do regime de geral de previdência social, destacando-se o artigo 40 da 
Constituição Federal. Nesse sentido , o RGPS tem como qualificações o caráter contributivo e solidário, 
através de contribuição do ente público, servidores ativos, aposentados e pensionistas.    

A) Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, poderão exceder a 
remuneração do respectivo servidor. 

ERRADA 

A banca adotou o gabarito como errado, mas na época não tinha ainda a emenda constitucional 103/19 , a 
qual mudou o §2º do artigo 40 da CF.  

§2º antes da emenda -----> § 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, 
não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria 
ou que serviu de referência para a concessão da pensão.     
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§2º depois da emenda---> § 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a 
que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de 
Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16.           

A assertiva está certa de acordo com a previsão legal do artigo 40, §2º e §14, da Constituição Federal, onde 
há previsão de que que os proventos de aposentadoria e das pensões não poderão ser superiores ao limite 
máximo estabelecido para o RGPS. Ou seja, deve respeitar o teto estabelecido no regime,  e não a 
remuneração do respectivo servidor. 

B) É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria, ainda que decorrente dos cargos acumuláveis na 
forma da Constituição Federal. 

ERRADA 

A assertiva está errada, pois de acordo com o artigo 40, §6º, da Constituição Federal, são ressalvadas as 
aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição, ou seja, a regra é haver 
vedação ao recebimento de mais de uma aposentadoria, porém, no caso de cargos acumuláveis na forma da 
CF é possível. 

C) A aposentadoria compulsória, com proventos integrais, ocorrerá quando o servidor completar 70 anos de 
idade, na forma de lei complementar. 

ERRADA 

A assertiva está errada, pois o artigo 40, §1º, inciso II, da Constituição Federal dispõe que a aposentadoria 
compulsória será com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, e não integrais, além de ser com 
75 anos de idade na forma da lei complementar, e não 70 como traz a assertiva. 

D) Possui caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos  servidores 
ativos e inativos e dos pensionistas. 

CERTA 

A assertiva está correta, pois traz a previsão do artigo 40, caput, da Constituição Federal, dispondo que o 
regime terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de 
servidores ativos, de aposentados ( inativos) e de pensionistas. 

E) É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, inexistindo 
ressalvas em lei. 

ERRADA 

A assertiva está errada, pois segundo o artigo 40, §4º, da Constituição Federal, é vedada a adoção de 
requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em RGPS, porém há casos de exceção 
dispostos em lei previstos no próprio artigo. 

85. Com base na Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, é dispensável a licitação: 
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1. nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento 
da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas 
no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.  

2. na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do 
ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, 
desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos.  

3. para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o 
preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.  

4. para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação 
de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em 
que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, 
ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

A) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

B) São corretas as apenas afirmativas 1, 2 e 4. 

C) São corretas as apenas afirmativas 1, 3 e 4. 

D) São corretas as apenas afirmativas 2, 3 e 4. 

E) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 

Comentários 

ASSERTIVA 1: 

CERTA. 

É o que estabelece o art. 24, IV, da Lei 8.66/93. 

ASSERTIVA 2: 

CERTA. 

É o que estabelece o art. 24, XIII, da Lei 8.66/93. 

ASSERTIVA 3: 

CERTA. 

É o que estabelece o art. 24, X, da Lei 8.66/93. 
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ASSERTIVA 4: 

ERRADA. 

A situação descrita caracteriza inexigibilidade de licitação, prevista no art. 25, I, da Lei 8.666/93. 

86. Acerca do regime jurídico dos bens públicos, é correto afirmar: 

A) Os bens de uso especial, dada a sua condição de inalienabilidade, não podem ser objeto de concessão de 
uso. 

B) Chama-se desafetação o processo pelo qual um bem de uso comum do povo é convertido em bem de uso 
especial. 

C) A investidura é hipótese legal de alienação de bens imóveis em que é dispensada a realização do 
procedimento licitatório. 

D) Os bens pertencentes ao Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (Lei Federal no 11.079/2004), 
embora possam ser oferecidos em garantia dos créditos do parceiro privado, mantém a qualidade de bens 
públicos. 

E) Os bens pertencentes às empresas pública são públicos, diferentemente dos bens pertencentes às 
sociedades de economia mista. 

Comentários 

A questão versa sobre bens públicos, sendo especificamente exigido: concessão de uso de bem de uso 
especial, desafetação, investidura (art. 17, parágrafo 3° da lei 8.666/93), natureza privada do Fundo 
Garantidor de Parcerias Público-Privadas (art. 16, parágrafo 1° da lei 11.079/04), regime jurídico dos bens 
pertencentes às sociedades de economia mista e empresas públicas (APDF n°46). 

A) Os bens de uso especial, dada a sua condição de inalienabilidade, não podem ser objeto de concessão de 
uso. 

ERRADA. 

É possível a concessão de uso de bem de uso especial, desde que a finalidade do uso corresponda com a 
destinação do bem. 

Bibliografia: 

DAMAZIO, Wagner. Curso de direito administrativo para carreiras jurídicas 2020 (regular). Aula 08. 

DI PIETRO, Maria Silva Zanella. Direito administrativo, 31° edição. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 

B) Chama-se desafetação o processo pelo qual um bem de uso comum do povo é convertido em bem de uso 
especial. 

ERRADA 
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A desafetação é o processo por meio do qual um bem bem de uso comum do povo ou de uso especial é 
convertido em bem dominical. 

C) A investidura é hipótese legal de alienação de bens imóveis em que é dispensada a realização do 
procedimento licitatório. 

CERTA. 

Conforme previsto no art. 17, I, "d" da lei 8.666/93, a investidura é uma hipótese de dispensa do 
procedimento licitatório para a alienação de bens imóveis. 

D) Os bens pertencentes ao Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (Lei Federal no 11.079/2004), 
embora possam ser oferecidos em garantia dos créditos do parceiro privado, mantém a qualidade de bens 
públicos. 

ERRADA. 

Conforme previsto no art. 16, parágrafo 1° da lei 11.079/04, o Fundo Garantidor de Parcerias Público-
Privadas possui natureza privada. 

E) Os bens pertencentes às empresas pública são públicos, diferentemente dos bens pertencentes às 
sociedades de economia mista. 

ERRADA 

Em regra, os bens da SEM e empresa pública são considerados como bens privados, de modo que não gozam 
dos benefícios dos bens públicos, nesse sentido o art. 173, parágrafo 2° da CF. No entanto, quando prestarem 
serviço público (por exemplo os Correios) gozarão dos benefícios dos bens públicos, esse é o entendimento 
do STF (ADPF 46). 

87. Descobriu-se, por meio de denúncia de um ex-funcionário, acompanhada de farta documentação 
(recibos, transferências bancárias, anotações manuscritas etc.) que a empresa X participou de esquema 
para fraudar licitações no âmbito da Administração Estadual. A referida empresa se propôs a celebrar 
acordo de leniência e colaborar nas investigações, permitindo a identificação de outras empresas 
envolvidas e fornecendo provas capazes de acelerar a apuração do ilícito. Diante da situação mencionada, 
conclui-se: 

A) Ao celebrar o acordo de leniência, a Administração Pública poderá isentar a empresa das penalidades 
previstas na Lei de Licitações e Contratos (Lei no 8.666/93). 

B) A empresa, por tais atividades, pode ser responsabilizada concomitantemente no âmbito civil, 
administrativo e penal, em vista da independência de tais esferas. 

C) Se a referida empresa cumprir os termos do acordo de leniência e se dispuser a reparar o dano e pagar a 
multa correspondente, não sofrerá as penas da Lei de Improbidade (Lei Federal no 8.429/92). 

D) Outras empresas do mesmo grupo econômico não se beneficiam do acordo, que tem caráter intuitu 
personae. 
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E) A celebração e o cumprimento do acordo de leniência pela pessoa jurídica afastam a responsabilidade 
pessoal dos seus dirigentes e administradores no âmbito civil e administrativo. 

Comentários 

Licitação é um procedimento administrativo, previsto em lei, que é realizado antes das contratações públicas. 
É realizada por meio de uma série de atos administrativos, norteados por critérios objetivos (observando-se, 
portanto, o princípio da isonomia), que visam, ao final, a celebração de um contrato administrativo obtendo-
se a proposta a mais vantajosa para a Administração. 

A) Ao celebrar o acordo de leniência, a Administração Pública poderá isentar a empresa das penalidades 
previstas na Lei de Licitações e Contratos (Lei no 8.666/93). 

CERTA. 

A Lei nº 12.846/2013 prevê que a possibilidade de celebração de acordo de leniência com pessoa jurídica 
que tenha cometido crimes previstos na Lei 8.666/93, possibilitando a isenção ou atenuação das sanções 
passíveis de serem aplicadas com base na lei de licitações (arts. 86 a 88). 

B) A empresa, por tais atividades, pode ser responsabilizada concomitantemente no âmbito civil, 
administrativo e penal, em vista da independência de tais esferas. 

ERRADA. 

A Lei nº 12.846, em seu art. 1º, estabelece apenas a possibilidade de responsabilização administrativa e civil 
das pessoas jurídicas. 

C) Se a referida empresa cumprir os termos do acordo de leniência e se dispuser a reparar o dano e pagar a 
multa correspondente, não sofrerá as penas da Lei de Improbidade (Lei Federal no 8.429/92). 

ERRADA. 

A Lei nº 12.846/13, em seu art. 30, prevê a possibilidade de aplicação de sanções decorrentes da prática de 
atos de improbidade administrativa independentemente da aplicação das sanções da referida lei. 

D) Outras empresas do mesmo grupo econômico não se beneficiam do acordo, que tem caráter intuitu 
personae. 

ERRADA. 

A Lei nº 12.846/13, no § 5º do art. 16, prevê que os efeitos do acordo de leniência poderão estender-se à 
pessoas jurídicas que fazem parte do mesmo grupo econômico. 

E) A celebração e o cumprimento do acordo de leniência pela pessoa jurídica afastam a responsabilidade 
pessoal dos seus dirigentes e administradores no âmbito civil e administrativo. 

ERRADA. 
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A Lei nº 12.846/13, em seu art. 3º, prevê que não há exclusão da responsabilidade individual dos dirigentes, 
administradores ou outras pessoas físicas que tenham agido como autores, coautores ou partícipes dos 
ilícitos. 

88. O tombamento, regido no âmbito federal pelo Decreto-lei no 25/37, é uma das formas admitidas 
pelo direito brasileiro de intervenção na propriedade. A propósito de tal instituto, 

A) não é aplicável aos bens públicos, pois incide somente sobre propriedades de particulares. 

B) toda e qualquer obra de origem estrangeira está imune ao tombamento, por não pertencer ao patrimônio 
histórico e artístico nacional. 

C) não mais subsiste no direito vigente o direito de preferência, previsto no texto original do Decreto-lei no 
25/37 e estatuído em favor da União, dos Estados e Municípios. 

D) uma vez efetuado o tombamento definitivo, ele é de caráter perpétuo, somente podendo ser cancelado 
em caso de perecimento do bem protegido. 

E) a alienação do bem imóvel tombado depende de prévia anuência do órgão protetivo que procedeu à 
inscrição do bem no respectivo livro de tombo. 

Comentários 

O tombamento é um ato administrativo realizado pela Administração com o objetivo de preservar bens de 
bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental da sociedade, impedindo que tais bens se percam 
ou sejam descaracterizados. 

A) não é aplicável aos bens públicos, pois incide somente sobre propriedades de particulares. 

ERRADA. 

O tombamento poderá se dar sobre bens públicos ou privados, conforme artigo 5º do Decreto-lei 25/37. 

B) toda e qualquer obra de origem estrangeira está imune ao tombamento, por não pertencer ao patrimônio 
histórico e artístico nacional. 

ERRADA. 

Apenas as obras de origem estrangeira previstas no art. 3º do DL 25/37 é que estarão imunes ao 
tombamento, todas as outras poderão ser tombadas. 

C) não mais subsiste no direito vigente o direito de preferência, previsto no texto original do Decreto-lei no 
25/37 e estatuído em favor da União, dos Estados e Municípios. 

CERTA. 

Não subsiste mais o direito de preferência em razão da alienação onerosa de bens tombados de maneira que 
o Poder Público caso deseje realizar a aquisição de bens tombados irá concorrer com os particulares em 
igualdade de condições. 
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D) uma vez efetuado o tombamento definitivo, ele é de caráter perpétuo, somente podendo ser cancelado 
em caso de perecimento do bem protegido. 

ERRADA. 

Existem várias formas de extinção do tombamento, não apenas o perecimento do bem tombado. 

E) a alienação do bem imóvel tombado depende de prévia anuência do órgão protetivo que procedeu à 
inscrição do bem no respectivo livro de tombo. 

ERRADA. 

Não há que se falar em inalienabilidade de bem tombado, uma vez que há restrições ao uso do bem por seu 
proprietário, mas não há condições limitadas para sua alienação. 

89. A Lei Complementar no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Mato Grosso) dispõe, 
acerca da responsabilidade dos servidores e do processo disciplinar, que 

A) é falta disciplinar criticar atos do Poder Público, ainda que a crítica seja formulada em trabalho doutrinário 
assinado pelo servidor. 

B) não é aplicável a pena de destituição a servidor titular de cargo efetivo que ocupa transitoriamente cargo 
comissionado. 

C) viola os deveres funcionais ser sócio ou acionista de empresa privada, atividade que é considerada 
incompatível com o exercício funcional. 

D) o servidor que se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente 
não pode ser punido pela recusa, mas terá os seus vencimentos retidos até cumprir a determinação. 

E) para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo disciplinar designará como 
defensor-dativo um servidor portador de diploma de nível superior 

Comentários 

A presente questão exige conhecimento sobre a LC 04/90, a qual dispõe acerca do estatuto dos servidores 
públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas estaduais do estado de Mato 
Grosso, especificamente o disposto no art. 144 (das proibições). 

A) é falta disciplinar criticar atos do Poder Público, ainda que a crítica seja formulada em trabalho doutrinário 
assinado pelo servidor. 

INCORRETA 

De acordo com o art. 144, V da LC 04/90, ao servidor público é proibido referir-se de modo depreciativo ou 
desrespeitoso, à autoridades públicas ou aos atos do Poder Público, mediante manifestação escrita ou oral, 
podendo, porém, criticar ato do Poder Público, do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço, 
em trabalho assinado. 
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B) não é aplicável a pena de destituição a servidor titular de cargo efetivo que ocupa transitoriamente cargo 
comissionado. 

CORRETA 

A destituição somente ocorre no caso de CARGO EM COMISSÃO. Se for servidor efetivo será DEMITIDO (art. 
162 da LC). 

C) viola os deveres funcionais ser sócio ou acionista de empresa privada, atividade que é considerada 
incompatível com o exercício funcional. 

INCORRETA 

Conforme art. 144, X da LC 04/90, ao servidor público é proibido participar de gerência ou administração de 
empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o Estado, 
exceto como acionista, cotista ou comanditário 

D) o servidor que se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente 
não pode ser punido pela recusa, mas terá os seus vencimentos retidos até cumprir a determinação. 

INCORRETA 

Preconiza o Art. 157, § 1º que será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que 
injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, 
cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. 

E) para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo disciplinar designará como 
defensor-dativo um servidor portador de diploma de nível superior 

INCORRETA 

Consoante art. 191, §2o da LC, § 2º Para defender o indiciado revél, a autoridade instauradora do processo 
designará um servidor como defensor-dativo de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado. 

90. A Diretoria Regional de Educação pretende realizar licitação para aquisição de uniforme escolar 
destinado ao uso de dez mil alunos pertencentes à rede local de ensino, sendo que o preço estimado da 
contratação equivale a quinhentos mil reais. Nessa hipótese, a Diretoria 

A) não pode adotar o pregão, pois esta modalidade licitatória só pode ser utilizada quando o valor estimado 
da contratação for igual ou inferior a oitenta mil reais. 

B) deve dividir a compra em quatro ou mais lotes, possibilitando assim o uso de modalidade convite, para 
propiciar maior celeridade e competitividade na contratação. 

C) pode utilizar o pregão presencial, mas não o pregão eletrônico, modalidade licitatória que somente é 
empregada pelas entidades e órgãos da Administração Pública Federal. 

D) deverá obrigatoriamente utilizar a concorrência-pregão, compatível com a aquisição de bens 
considerados comuns, mas cujo valor estimado da contratação exceda o valor da tomada de preços. 
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E) pode utilizar a modalidade licitatória tomada de preço ou, se entender mais conveniente, adotar a 
concorrência. 

Comentários  

As modalidades de licitação previstas na legislação podem ser divididas entre aquelas definidas em razão do 
valor do contrato (concorrência, tomada de preços e convite) e aquelas definidas conforme o objeto a ser 
contratado (concurso, leilão e pregão - lei 10.520/02). Em razão do valor do contrato do enunciado para a 
compra de uniformes há obrigatoriedade no uso das modalidades de tomada de preços ou concorrência, nos 
termos do art. 23, II, b e c da Lei 8.666/93. 

A) não pode adotar o pregão, pois esta modalidade licitatória só pode ser utilizada quando o valor estimado 
da contratação for igual ou inferior a oitenta mil reais. 

ERRADA. 

Não há limite de valor para a realização de pregão o que permite que seja utilizado para contratações de 
qualquer valor, inclusive superior ao valor de oitenta mil reais. 

B) deve dividir a compra em quatro ou mais lotes, possibilitando assim o uso de modalidade convite, para 
propiciar maior celeridade e competitividade na contratação. 

ERRADA. 

Não há permissão legal para o parcelamento da contratação com a utilização da licitação na moralidade 
convite. A contratação deverá se dar utilizando-se de concorrência, tomada de preços ou pregão, uma vez 
que o valor total da contratação é superior à oitenta mil reais. 

C) pode utilizar o pregão presencial, mas não o pregão eletrônico, modalidade licitatória que somente é 
empregada pelas entidades e órgãos da Administração Pública Federal. 

ERRADA. 

Não há vedação para a utilização do pregão eletrônico pelas demais entidades e órgãos dos Estados, 
Municípios e DF. 

D) deverá obrigatoriamente utilizar a concorrência-pregão, compatível com a aquisição de bens 
considerados comuns, mas cujo valor estimado da contratação exceda o valor da tomada de preços. 

ERRADA. 

Não há obrigatoriedade de utilização de licitação na modalidade concorrência uma vez que essa modalidade 
somente será obrigatória para contratações acima de R$ 650.000,00 (art. 23, II, c, Lei 8.666/93). Ademais, 
não há nenhuma modalidade de licitação denominada "concorrência-pregão". 

E) pode utilizar a modalidade licitatória tomada de preço ou, se entender mais conveniente, adotar a 
concorrência. 
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CERTA. 

Em razão do valor do contrato do enunciado para a compra de uniformes há obrigatoriedade no uso das 
modalidades de tomada de preços ou concorrência, nos termos do art. 23, II, b e c da Lei 8.666/93. Uma vez 
que o valor da compra é maior do que R$ 80.000,00 não é possível a utilização da modalidade convite 
contudo, é possível a utilização da concorrência, caso assim entenda conveniente e oportuno o gestor 
público. 

91. Existem diversas alternativas possíveis quanto às hipóteses abstratas de extinção dos atos 
administrativos, EXCETO  

A)   o decurso do tempo.  

B) a renúncia do interessado.  

C) a revogação pelo Poder Judiciário.  

D) a invalidação pela própria Administração.  

E) o desaparecimento do pressuposto fático. 

Comentários 

A)   o decurso do tempo.  

ERRADA. 

O decurso do tempo pode causar a extinção de atos administrativos, posto que, caso o decurso de tempo 
não provoque o exaurimento do ato, o mesmo poderá ser atingido pela prescrição. 

B) a renúncia do interessado.  

ERRADA. 

Renúncia ocorre quando o interessado manifesta desinteresse no objeto do ato administrativo, abstendo-se 
dos efeitos do mesmo. Segundo a doutrina, a renúncia é hipótese de extinção do ato administrativo, desde 
que o direito ali contido seja disponível. 

C) a revogação pelo Poder Judiciário.  

CERTA 

Pegadinha clássica de provas de Concurso Público! 

Revogação é instituto aplicável quando o ato não for oportuno ou conveniente. A fim de que não haja ofensa 
à Separação de Poderes, é vedado, ao Poder Judiciário, adentrar a esfera da discricionariedade 
administrativa. Sendo assim, não pode revogar atos. 

D) a invalidação pela própria Administração.  
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ERRADA 

Invalidação é instituto aplicável para atos administrativos dotados de ilegalidade. É hipótese de extinção de 
ato administrativo. 

E) o desaparecimento do pressuposto fático. 

ERRADA. 

Não mais existindo o pressuposto fático que deu razão de existir ao ato, o mesmo será extinto. 

92. Assinale a alternativa CORRETA no que se refere à acumulação de cargos públicos. 

A) O teto remuneratório é aplicável ao conjunto das remunerações ou ao somatório dos ganhos percebidos 
de forma cumulativa.  

B) A proibição constitucional de acumular estende-se apenas a empregos e abrange autarquias, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público.  

C) Há vedação legal no ordenamento jurídico vigente quanto à acumulação de cargos públicos em entidades 
ou órgãos situados em unidades distintas da Federação.  

D) A existência de norma jurídica que estipula limitação de jornada semanal dos cargos a serem acumulados 
constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista na Constituição.  

E) Nos casos de acumulação autorizados pelo texto constitucional, deve-se levar em conta, para a aplicação 
do teto remuneratório, separadamente cada um dos vínculos formalizados. 

Comentários 

A) O teto remuneratório é aplicável ao conjunto das remunerações ou ao somatório dos ganhos percebidos 
de forma cumulativa.  

INCORRETA 

Deve-se considerar cada remuneração apartada. 

B) A proibição constitucional de acumular estende-se apenas a empregos e abrange autarquias, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público.  

INCORRETA 

Abrange, também, os empregos e funções públicas. 

C) Há vedação legal no ordenamento jurídico vigente quanto à acumulação de cargos públicos em entidades 
ou órgãos situados em unidades distintas da Federação.  

INCORRETA 

Inexiste vedação tal vedação na Carta Magna. 
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D) A existência de norma jurídica que estipula limitação de jornada semanal dos cargos a serem acumulados 
constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista na Constituição.  

INCORRETA 

De acordo com o STF, Não constitui óbice. 

E) Nos casos de acumulação autorizados pelo texto constitucional, deve-se levar em conta, para a aplicação 
do teto remuneratório, separadamente cada um dos vínculos formalizados. 

CORRETA 

Deve-se, para aplicação do teto remuneratório, observar separadamente cada vínculo formalizado. 

93. Sobre o instituto constitucional da expropriação e suas implicações, mostra-se adequado concluir, 
considerando as suas atuais repercussões normativas e jurisprudenciais: 

A) A única hipótese fática prevista na Constituição para a implementação de tal instituto recai sobre as 
propriedades de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, as 
quais serão imediatamente expropriadas.  

B) A expropriação pode ser afastada desde que o proprietário do imóvel comprove que não incorreu em 
culpa, ainda que in vigilando ou in elegendo. 

C) Em caso de existência de condomínio no imóvel onde se evidencia o plantio de drogas, é necessária a 
demonstração de responsabilidade de todos os proprietários para autorizar a expropriação da totalidade do 
bem.  

D) A função social da propriedade aponta para um dever do proprietário de zelar pelo uso lícito do imóvel, 
salvo quando este não esteja em sua posse direta, encargo que competirá exclusivamente ao respectivo 
possuidor ou quem lhe faça as vezes.  

E) A expropriação estatal deverá se cingir à área do imóvel efetivamente comprometida com a prática das 
ilegalidades combatidas pelo ordenamento jurídico nacional. 

Comentários 

A) A única hipótese fática prevista na Constituição para a implementação de tal instituto recai sobre as 
propriedades de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, as 
quais serão imediatamente expropriadas.  

INCORRETA 

Plantação ilegal de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, são as hipóteses de 
expropriação. 

B) A expropriação pode ser afastada desde que o proprietário do imóvel comprove que não incorreu em 
culpa, ainda que in vigilando ou in elegendo. 

CORRETA 
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A expropriação prevista no art. 243 da Constituição Federal pode ser afastada, desde que o proprietário 
comprove que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in eligendo. (STF. Plenário. RE 635336/PE, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/12/2016 (repercussão geral) 

C) Em caso de existência de condomínio no imóvel onde se evidencia o plantio de drogas, é necessária a 
demonstração de responsabilidade de todos os proprietários para autorizar a expropriação da totalidade do 
bem.  

INCORRETA 

É necessária a demonstração da responsabilidade de apenas um dos proprietários, cabendo aos demais 
direito de reparação sobre aquele que incorreu em culpa. 

D) A função social da propriedade aponta para um dever do proprietário de zelar pelo uso lícito do imóvel, 
salvo quando este não esteja em sua posse direta, encargo que competirá exclusivamente ao respectivo 
possuidor ou quem lhe faça as vezes.  

INCORRETA 

Deve ser cumprida a função social da propriedade, ainda que não esteja na posse direta. 

E) A expropriação estatal deverá se cingir à área do imóvel efetivamente comprometida com a prática das 
ilegalidades combatidas pelo ordenamento jurídico nacional. 

INCORRETA 

Abrangerá a TOTALIDADE do imóvel. 

94. O contrato de gestão é o instrumento firmado entre o poder público e a entidade qualificada como 
organização social para fins de formação de parceria entre as partes com o ânimo de fomento e de 
execução de atividades relativas a determinadas áreas previstas em lei, dentre as quais NÃO se inclui 

A) o ensino e a pesquisa científica. 

B) a cultura. 

C) a saúde. 

D) o desenvolvimento tecnológico. 

E) nenhuma das alternativas anteriores responde ao comando da questão. 

Comentários 

A) o ensino e a pesquisa científica. 

ERRADA 

A alternativa está errada, pois não corresponde o art. 1° da lei 9.637/98 que regula as Organizações Sociais. 
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B) a cultura. 

ERRADA 

A alternativa está errada, pois não corresponde o art. 1° da lei 9.637/98 que regula as Organizações Sociais. 

C) a saúde. 

ERRADA 

A alternativa está errada, pois não corresponde o art. 1° da lei 9.637/98 que regula as Organizações Sociais. 

D) o desenvolvimento tecnológico. 

ERRADA 

A alternativa está errada, pois não corresponde o art. 1° da lei 9.637/98 que regula as Organizações Sociais. 

E) nenhuma das alternativas anteriores responde ao comando da questão. 

CERTA 

A alternativa está correta, pois todas as alternativas estão de acordo com o art. 1° da lei 9.637/98. Dessa 
forma, nenhuma alternativa não inclui área diferente do que esteja na referida lei. 

95. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o modelo constitucional de responsabilidade civil do 
Estado.  

A) A responsabilidade civil estatal subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas 
estatais comissivas quanto para as omissivas, uma vez rejeitada a teoria do risco integral.  

B)  A omissão estatal exige nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o 
poder público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.  

C) A responsabilidade civil do Estado, por ser objetiva, não resulta afastada mesmo nas hipóteses em que o 
poder público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva de modo a romper com o nexo causal 
entre sua omissão e o resultado danoso. 

D) A morte de detento gera responsabilidade civil do Estado pela inobservância do seu dever específico de 
proteção previsto na Constituição, admitindo-se a comprovação pelo poder público de causa excludente do 
nexo de causalidade entre a sua omissão e o dano sofrido pela vítima. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores responde ao comando da questão. 

Comentários 

A) A responsabilidade civil estatal subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas 
estatais comissivas quanto para as omissivas, uma vez rejeitada a teoria do risco integral.  

CORRETA 
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Conforme entendimento do STF no ARE 897890, as pessoas jurídicas de direito público respondem 
objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, tanto por ato comissivo quanto por omissivo. 

B)  A omissão estatal exige nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o 
poder público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.  

CORRETA 

A responsabilidade por omissão engloba: conduta omissiva + dano + nexo causal. 

C) A responsabilidade civil do Estado, por ser objetiva, não resulta afastada mesmo nas hipóteses em que o 
poder público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva de modo a romper com o nexo causal 
entre sua omissão e o resultado danoso. 

INCORRETA 

Na teoria do risco administrativo é possível a alegação de excludentes de responsabilidade pelo Ente Estatal. 

D) A morte de detento gera responsabilidade civil do Estado pela inobservância do seu dever específico de 
proteção previsto na Constituição, admitindo-se a comprovação pelo poder público de causa excludente do 
nexo de causalidade entre a sua omissão e o dano sofrido pela vítima. 

CORRETA 

O Estado é responsável pelo caso de morte de detento. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores responde ao comando da questão. 

INCORRETA 

A resposta está em outra alternativa, a qual corresponde ao exigido pelo enunciado. 

96. Sobre a doutrina da discricionariedade administrativa e do controle jurisdicional, considere as 
seguintes assertivas:  

I - A discrição administrativa pode decorrer da hipótese da norma, no caso da ausência de indicação 
explícita do pressuposto de fato, ou no caso de o pressuposto de fato ter sido descrito através de termos 
ou expressões que ilustram conceitos vagos, fluidos ou imprecisos. 

II - A noção de discricionariedade não se prende somente ao campo das opções administrativas disponíveis 
efetuadas com base cm critérios de conveniência e oportunidade, no chamado campo do mérito do ato 
administrativo. 

III - À hipótese de discricionariedade administrativa sempre corresponderá uma situação concreta com 
que se identifica que a decisão do administrador é tida como intangível, pois corresponderá a uma opção 
de mérito cuja escolha se sintoniza com o espectro de possibilidades antevisto pela norma jurídica 
aplicável. 
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IV - A abstrata liberdade de atuação conferida no âmbito textual da norma jurídica aplicável define de 
antemão o espaço da discricionariedade administrativa a ser concretizado pelo agente público. 

São CORRETAS 

A) apenas a I, II e III.  

B) apenas a II, III e IV.  

C) apenas a l e ll. 

D) apenas a I, III e IV.  

E) apenas a I e IV. 

Comentários 

ALTERNATIVA C 

Questão exige conhecimento acerca do poder discricionário. 

Poder discricionário é aquele que concede certa liberdade à administração pública, com a finalidade de 
adotar no caso concreto a solução mais correta para alcançar a finalidade pública. 

ASSERTIVA I - CORRETA 

Trata-se do conceito de discricionariedade administrativa. 

ASSERTIVA II - CORRETA 

A discricionariedade deve ocorrer nos limites da lei, sob pena de ilegalidade/arbitrariedade. 

ASSERTIVA III - INCORRETA 

A discricionariedade não é intangível, porquanto o judiciário pode efetuar o controle de 
legitimidade/legalidade. 

ASSERTIVA IV - INCORRETA 

Se a norma é abstrata, deverá o administrador efetuar o juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, fica 
a critério da administração. 

97. É correto afirmar, no que se refere à disciplina legal concernente ao acompanhamento dos 
contratos de serviços continuados que podem ser contratados de terceiros pelo poder executivo do Estado 
do Acre: 

A) Os serviços continuados que podem ser contratados de terceiros pela Administração são aqueles que 
apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade, 
havendo alocação contínua de empregados nas dependências da Administração para executar serviços que 
seguem uma rotina específica.  
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B) A contratação deverá ser precedida e instruída com plano de trabalho, aprovado diretamente pela 
autoridade máxima do órgão ou entidade, cujo teor deverá atender a alguns requisitos mínimos definidos 
pelo ato normativo.  

C) Como regra, é defeso aos agentes públicos a prática de atos de ingerência na administração da contratada, 
salvo em circunstâncias explicitamente previstas na norma jurídica estadual.  

D) Não se admite a participação de cooperativas no certame licitatório de convocação de interessados cm 
prestar referidos serviços.  

E) A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, deverá ser promovida mediante 
celebração de termo aditivo antes de ser perfectibilizada como ato jurídico perfeito. 

Comentários 

A) Os serviços continuados que podem ser contratados de terceiros pela Administração são aqueles que 
apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade, 
havendo alocação contínua de empregados nas dependências da Administração para executar serviços que 
seguem uma rotina específica.  

CORRETA 

Corresponde à literalidade do art. 2º, da instrução normativa n° 01/2013 - PGE/AC. 

B) A contratação deverá ser precedida e instruída com plano de trabalho, aprovado diretamente pela 
autoridade máxima do órgão ou entidade, cujo teor deverá atender a alguns requisitos mínimos definidos 
pelo ato normativo.  

INCORRETA 

Pode ser delegada tal atribuição. 

C) Como regra, é defeso aos agentes públicos a prática de atos de ingerência na administração da contratada, 
salvo em circunstâncias explicitamente previstas na norma jurídica estadual.  

INCORRETA 

Não é prevista na norma jurídica estadual e sim no OBJETO quando prever atendimento direto. 

D) Não se admite a participação de cooperativas no certame licitatório de convocação de interessados cm 
prestar referidos serviços.  

INCORRETA 

É admitida a participação de cooperativas. 

E) A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, deverá ser promovida mediante 
celebração de termo aditivo antes de ser perfectibilizada como ato jurídico perfeito. 
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INCORRETA 

Deve ser submetida ao crivo da Procuradoria-geral do Estado do Acre antes da prorrogação. 

98. De acordo com o atual panorama interpretativo verificado na jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, pode-se afirmar sobre o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso 
público fora do número de vagas disciplinado pelo certame de que participou: 

A) O cadastro reserva revela-se por si como medida inidônea para o aproveitamento dos candidatos 
aprovados durante a validade do concurso.  

B) Os aprovados dentro do cadastro reserva não têm expectativa de direito à nomeação, muito menos direito 
subjetivo a serem chamados para o preenchimento da vaga.  

C) Incumbe à Administração, no âmbito de seu espaço de discricionariedade exercido de forma livre, avaliar 
a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do certame.  

D) O direito subjetivo à nomeação do candidato surge, dentre outras hipóteses, quando, ao surgirem novas 
vagas ou ao ser aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, ocorre a preterição de 
candidatos de forma justificada e motivada por parte da Administração.  

E) Demonstrada a existência de vagas e a necessidade de serviço, não pode a Administração deixar 
transcorrer o prazo de validade a seu bel prazer para nomear outras pessoas que não aquelas já aprovadas 
em concurso válido. 

Comentários 

A) O cadastro reserva revela-se por si como medida inidônea para o aproveitamento dos candidatos 
aprovados durante a validade do concurso.  

ERRADA.  

O cadastro de reserva é admitido como medida IDÔNEA para o aproveitamento dos candidatos aprovados 
durante a validade do concurso. 

B) Os aprovados dentro do cadastro reserva não têm expectativa de direito à nomeação, muito menos direito 
subjetivo a serem chamados para o preenchimento da vaga.  

ERRADA.  

Os aprovados dentro do cadastro de reserva têm expectativa de direito, mas não possuem direito subjetivo 
à nomeação. 

C) Incumbe à Administração, no âmbito de seu espaço de discricionariedade exercido de forma livre, avaliar 
a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do certame.  

ERRADA.  

Durante o prazo de validade do concurso, a realização de novas convocações é discricionária para a 
Administração, o que não significa dizer que o administrador possa livremente, de modo arbitrário e 
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imotivado, decidir pela não nomeação dos aprovados, quando evidente o interesse e a disponibilidade 
orçamentária para o preenchimento das novas vagas. 

D) O direito subjetivo à nomeação do candidato surge, dentre outras hipóteses, quando, ao surgirem novas 
vagas ou ao ser aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, ocorre a preterição de 
candidatos de forma justificada e motivada por parte da Administração.  

ERRADA.  

De acordo com o STF, não há direito subjetivo à nomeação quando a preterição for devidamente justificada 
pela Administração. 

E) Demonstrada a existência de vagas e a necessidade de serviço, não pode a Administração deixar 
transcorrer o prazo de validade a seu bel prazer para nomear outras pessoas que não aquelas já aprovadas 
em concurso válido. 

CERTA. 

A assertiva está de acordo com a tese fixado pelo STF no julgamento do RE 837311/PI. 

99. Sobre o processo administrativo, considere as assertivas a seguir. 

I - A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar viola a Constituição 
Federal.  

ll - Aos litigantes, em processo administrativo, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, com os 
meios e os recursos a ela inerentes, demandando-se a presença de advogado para a elaboração de defesa 
técnica. 

lll - O processo administrativo, inclusive aquele que pode concluir pela pena de aposentadoria compulsória 
ou pela demissão do servidor público, é passível de revisão judicial.  

IV - É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente, arrolar e reinquirir 
testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.   

Estão CORRETAS apenas as assertivas: 

A) I, II, Til e IV.  

B) I, II e III.  

C) I, ll e !V.  

D) I, III e IV.  

E) III e TV. 

Comentários 

Assertiva I 

FALSA 
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A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, nos 
termos da Súmula Vinculante nº 5.  

Assertiva II 

FALSA 

Embora não seja necessária a apresentação de defesa técnica (subscrita por advogado), nos termos da 
Súmula Vinculante nº5, a apresentação de defesa é obrigatória no processo administrativo disciplinar. O 
indiciado que regularmente citado não apresentar defesa no prazo legal será considerado revel. Para 
defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor 
dativo, o qual deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade 
igual ou superior ao do indiciado, nos termos do art. 164, § 2º, da Lei 8112/90 

Assertiva III 

VERDADEIRA 

Os processos administrativos estão sujeitos a ampla revisão no âmbito jurisdicional, no qual haverá a defesa 
técnica necessária. Ademais o art. 5º da CF/88, inciso XXXV garante que a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  

Assertiva IV 

VERDADEIRA 

É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando 
se tratar de prova pericial (Art.156, Lei 8.112/90).  

Alternativa Correta Letra E - Itens III e IV 

100. Para a configuração dos casos de nulidade de atos administrativos que traduzam lesão aos bens 
jurídicos tutelados pelo direito pátrio, serão observadas as seguintes normas, EXCETO: 

A) O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele 
explicitamente previsto na regra de competência.  

B) A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação da legislação em vigor.  

C) A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o 
ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada frente ao resultado obtido.  

D) A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o 
praticou.  

E) O vicio de forma consiste na omissão ou na inobservância incompleta ou irregular de formalidades 
indispensáveis à existência ou seriedade do ato administrativo. 

Comentários 
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A) O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele 
explicitamente previsto na regra de competência.  

CERTO 

O art. 2º, parágrafo único, alínea e, da Lei 4.717/1965 (que regula a Ação Popular) estabelece que “o desvio 
de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou 
implicitamente, na regra de competência”.  

Inicialmente a questão foi dada como o gabarito da questão, pois a assertiva suprimiu a expressão "ou 
implicitamente". No entanto,  ainda assim a assertiva continua trazendo um exemplo de desvio de finalidade, 
já que no caso de o ato ser praticado visando a fins diversos (mesmo que implícito pela lei), estará presente 
o vício de finalidade. 

B) A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação da legislação em vigor.  

CERTO 

Nos termos do art.2º, parágrafo único, alínea c, da Lei 4.717/65, a ilegalidade do objeto ocorre quando o 
resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. 

C) A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o 
ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada frente ao resultado obtido.  

CERTO 

Nos termos do art.2º, parágrafo único, alínea d, da Lei 4.717/65, a inexistência dos motivos se verifica quando 
a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente 
inadequada ao resultado obtido. 

D) A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o 
praticou.  

CERTO 

Nos termos do art.2º, parágrafo único, alínea a, da Lei 4.717/65,  a incompetência fica caracterizada quando 
o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. 

E) O vicio de forma consiste na omissão ou na inobservância incompleta ou irregular de formalidades 
indispensáveis à existência ou seriedade do ato administrativo. 

CERTO 

Nos termos do art.2º, parágrafo único, alínea b, da Lei 4.717/65, o vício de forma consiste na omissão ou na 
observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. 

101. As cláusulas dos contratos de parceria público-privada não necessariamente devem prever 



 

 

 

 

 

125 
569 

A) a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe 
e álea econômica extraordinária.  

B) os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado.  

C) as formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais, bem como o prazo de vigência do 
contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, respeitando-se os marcos temporais 
mínimo e máximo previstos cm lei. 

D) a possibilidade de eventual prorrogação contratual.  

E) nenhuma das alternativas anteriores responde ao comando da questão. 

Comentários 

A) a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe 
e álea econômica extraordinária.  

ERRADO 

As cláusulas dos contratos de parceria público-privada DEVEM PREVER a repartição de riscos entre as partes, 
inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária (art.5º, 
inciso III da Lei 11.079/2004) 

B) os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado.  

ERRADO 

As cláusulas dos contratos de parceria público-privada DEVEM PREVER os critérios objetivos de avaliação do 
desempenho do parceiro privado (art.5º, inciso VII, da Lei 11.079/2004). 

C) as formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais, bem como o prazo de vigência do 
contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, respeitando-se os marcos temporais 
mínimo e máximo previstos cm lei. 

ERRADO 

As cláusulas dos contratos de parceria público-privada DEVEM PREVER as formas de remuneração e de 
atualização dos valores contratuais, bem como o prazo de vigência do contrato, compatível com a 
amortização dos investimentos realizados, respeitando-se os marcos temporais mínimo e máximo previstos 
em lei (art.5º,I e IV, Lei 11.079/2004). 

D) a possibilidade de eventual prorrogação contratual.  

ERRADO 

O art.5º, inciso I, da Lei 11.079/2004 dispõe que nas cláusulas dos contratos de parceria público-privada deve 
estar previsto eventual prorrogação contratual.  
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Art. 5º As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: 

I – o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior 
a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação; 

E) nenhuma das alternativas anteriores responde ao comando da questão. 

CERTO 

Todas as outras assertivas trazem disposições que segundo a Lei 11.079/2004 devem estar previstas nos 
contratos de parceria público-privada. Portanto, nenhuma das alternativas anteriores responde ao comando 
da questão. 

102. Considere as seguintes afirmativas sobre as ações de ressarcimento oriundas de ilícitos, praticados 
por qualquer agente, que ocasionem prejuízos ao erário. 

I - Possui repercussão geral a controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao 
erário, cm face de agentes públicos, cm decorrência de suposto ato de improbidade administrativa.  

II - O Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento no sentido de que é prescritível a ação de reparação 
de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.  

III - Situada a premissa da imprescritibilidade das ações de ressarcimento oriundas de ato de improbidade 
administrativa que causem prejuízos ao Estado, é razoável apontar para o consectário lógico de que 
referido tratamento igualmente abrangeria as ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos 
penais.  

IV - A interpretação que embasa a tese da imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário por ato 
de improbidade administrativa decorre literalmente da hipótese normativa isolada constante do artigo 
37, §5", da Constituição da República de 1988. ~ 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas:   

A) I e III.  

B) ll e III.  

C) III e IV. 

D) I, ll e III.  

E) I, II, III e IV. 

Comentários 

DESATUALIZADA 

Assertiva I 

CERTO 
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REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 852.475 SÃO PAULO.  

Assertiva II 

CERTO 

É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Dito de outro modo, 
se o Poder Público sofreu um dano ao erário decorrente de um ilícito civil e deseja ser ressarcido ele deverá 
ajuizar a ação no prazo prescricional previsto em lei. STF. Plenário. RE 669069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, 
julgado em 03/02/2016 (repercussão geral). 

Assertiva III 

CERTO 

No julgamento do RE 669069/MG de Relatoria do Min. Teori Zavascki, julgado em 03/02/2016 (repercussão 
geral), firmou-se o entendimento no sentido de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda 
Pública decorrente de ilícito civil e entendeu-se, ainda, que a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da 
Constituição Federal diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ilícitos 
tipificados como de improbidade administrativa e como ilícitos penais.  

Assertiva IV 

ERRADO 

O § 5º do art. 37 da CF/88 deve ser lido em conjunto com o § 4º, de forma que ele se refere apenas aos casos 
de improbidade administrativa. Se fosse realizada uma interpretação ampla da ressalva final contida no § 5º,  
isso faria com que toda e qualquer ação de ressarcimento movida pela Fazenda Pública fosse imprescritível, 
o que seria desproporcional. 

Alternativa Correta Letra D - I, ll e III. 

103. De acordo com a legislação que disciplina a estrutura administrativa, política e operacional do 
Poder Executivo do Estado do Acre, NÃO constitui fundamento político-institucional da administração 
pública estadual 

A)  sustentabilidade econômica, social e ambiental do desenvolvimento.  

B) universalização de oportunidades e redução das desigualdades. 

C) democracia participativa.  

D) respeito aos conhecimentos e direitos dos povos indígenas, bem como das populações tradicionais e 
extrativistas.  

E) melhoria da qualidade de vida da população, sem colocar em risco os direitos das futuras gerações.  

Comentários 

A)  sustentabilidade econômica, social e ambiental do desenvolvimento.  



 

 

 

 

 

128 
569 

CERTA.  

A questão está correta, à luz do que dispõe o art. 2°, III, da Lei Complementar n.° 314/2015. 

B) universalização de oportunidades e redução das desigualdades. 

CERTA.  

A questão está correta, à luz do que dispõe o art. 2°, V, da Lei Complementar n.° 314/2015. 

C) democracia participativa.  

CERTA.  

A questão está correta, à luz do que dispõe o art. 2°, IV, da Lei Complementar n.° 314/2015. 

D) respeito aos conhecimentos e direitos dos povos indígenas, bem como das populações tradicionais e 
extrativistas.  

CERTA.  

A questão está correta, à luz do que dispõe o art. 2°, VI, da Lei Complementar n.° 314/2015. 

E) melhoria da qualidade de vida da população, sem colocar em risco os direitos das futuras gerações. 

ERRADA.  

A questão está errada, pois, ao contrário do que afirma, a "melhoria da qualidade de vida da população, sem 
colocar em risco os direitos das futuras gerações" não é um fundamento político-institucional listado no rol 
do art. 2° da Lei Complementar n.° 314/2015. 

104. Acerca da advocacia pública, tendo em vista a respectiva conformação constitucional e ordinária a 
partir das normas vigentes, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) A advocacia pública, tanto quanto a advocacia privada, espelham o atributo de serem consideradas um 
serviço público, indispensável à administração da justiça, levando-se cm consideração a sua missão primária 
de postularem pretensões, fundamentadas juridicamente, perante o juízo.  

B) A advocacia pública se vincula a duplo regime estatutário com caráter institucional: a Ordem dos 
Advogados do Brasil e a instituição a que pertence o advogado público.  

C) O advogado público, ao defender o interesse público que ao Estado cabe proteger, vincula-se à tutela em 
juízo coincidente com o interesse da autoridade pública por ele representado.  

D) Ao advogado público, no exercício de suas atribuições delineadas pela Constituição, compete defender o 
Estado, titular do interesse público primário.  

E) Afigura-se explícito, do ponto de vista constitucional, o papel suplementar de controle interno da 
Administração Pública desempenhado pela advocacia pública. 
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Comentários 

A) A advocacia pública, tanto quanto a advocacia privada, espelham o atributo de serem consideradas um 
serviço público, indispensável à administração da justiça, levando-se cm consideração a sua missão primária 
de postularem pretensões, fundamentadas juridicamente, perante o juízo.  

CORRETA 

Pois seu conteúdo é verdadeiro, De fato, a advocacia privada e a advocacia pública são funções essenciais à 
justiça e ostentam natureza de serviço público.Nesse sentido os artigos 131 e 133 da CF, bem como o artigo 
2º,§1º, do EOAB. 

B) A advocacia pública se vincula a duplo regime estatutário com caráter institucional: a Ordem dos 
Advogados do Brasil e a instituição a que pertence o advogado público.  

CORRETA 

Pois seu conteúdo está correto. De fato é uma característica da advocacia pública essa vinculação a duplo 
regime. 

C) O advogado público, ao defender o interesse público que ao Estado cabe proteger, vincula-se à tutela em 
juízo coincidente com o interesse da autoridade pública por ele representado.  

ERRADA 

Pois a questão quer a incorreta, e por isso é a que deve ser marcada. Ao advogado público cabe defender o 
interesse do ente público, jamais de autoridade. 

D) Ao advogado público, no exercício de suas atribuições delineadas pela Constituição, compete defender o 
Estado, titular do interesse público primário.  

CORRETA 

Pois seu conteúdo está correto. É umas das funções da advocacia defender o Estado . 

E) Afigura-se explícito, do ponto de vista constitucional, o papel suplementar de controle interno da 
Administração Pública desempenhado pela advocacia pública. 

CORRETA 

Pois seu conteúdo está correto. A advocacia desempenha um controle da Administração pública. 

105. Considerando a problemática da responsabilidade da Administração Pública por encargos de 
natureza diversa gerados pelo inadimplemento de empresa terceirizada, tomem-se os seguintes aspectos:  
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I - É vedada a responsabilização automática da Administração Pública pelos encargos trabalhistas, só 
cabendo a sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na 
fiscalização dos contratos.  

II - A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários 
resultantes da execução do contrato.  

III - O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere 
automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter 
solidário ou subsidiário. Das  

assertivas acima, estão corretas 

A) apenas a I e a II.  

B) apenas a III.  

C) apenas a I e a III.  

D) apenas a II e a III.  

E) a l,a ll e a III. 

Comentários 

ASSERTIVA I: 

CERTA 

A alternativa está de acordo com o art. 71, §1º, da Lei 8666/93, e com a jurisprudência do STF (RE 760931). 

ASSERTIVA II: 

CERTA 

A alternativa está de acordo com o art. 71, §2º, da Lei 8666/93. 

ASSERTIVA III 

A alternativa está de acordo com a jurisprudência do STF (RE 760931), reproduzindo tese de repercussão 
geral.  

Portanto, todas as assertivas estão CERTAS. 

ALTERNATIVA E 

106. Dentre outras atribuições, é correto afirmar que à Procuradoria do Estado compete 

A) promover a execução judicial, das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre aos 
responsáveis em casos de ilegalidade de despesas ou irregularidades de contas.  

B) promover a ação judicial de responsabilização dos agentes públicos responsáveis pelo incumprimento das 
metas previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado.  
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C) promover a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição do Estado do 
Acre, junto ao Tribunal de Justiça estadual.  

D) propor a ação penal privada nos casos de crimes contra a honra do Procurador Geral do Estado.  

E) propor a ação penal privada nos casos contra a honra do Governador do Estado, dos Secretários estaduais 
de governo e dos Deputados estaduais. 

Comentários 

A) promover a execução judicial, das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre aos 
responsáveis em casos de ilegalidade de despesas ou irregularidades de contas.  

CERTA 

A execução judicial das multas impostas pelo Tribunal de Contas caberá ente público beneficiário da 
condenação. Esse é o entendimento de nossos Tribunais, especialmente do STF. Assim, no caso de multa 
imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre, a execução caberá ao Estado (Acre) por meio da 
Procuradoria do Estado. (STF - ARE 815680 - Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 04/05/2016 - 
Publicação: 14/06/2016). 

B) promover a ação judicial de responsabilização dos agentes públicos responsáveis pelo incumprimento das 
metas previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado.  

ERRADA 

Essa atribuição não se encontra dentre as competências da Procuradoria do Estado destacadas na Lei 
Orgânica (LEI COMPLEMENTAR Nº 045, DE 26 DE JULHO DE 1994). Ademais, o cumprimento das metas 
previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo e orçamentos do Estado constitui ato 
de governo, caracterizado, em regra, por não ser vinculado. Com isso, o descumprimento dessas metas não 
justifica, em regra, responsabilização do agente público. 

C) promover a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição do Estado do 
Acre, junto ao Tribunal de Justiça estadual.  

ERRADA 

Essa atribuição não se encontra dentre as competências da Procuradoria do Estado destacadas na Lei 
Orgânica (LEI COMPLEMENTAR Nº 045, DE 26 DE JULHO DE 1994). Ademais, por ausência de previsão na 
Constituição do Estado do Acre,  o Tribunal de Justiça não tem competência para julgar Ação de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). 

D) propor a ação penal privada nos casos de crimes contra a honra do Procurador Geral do Estado.  

ERRADA 

A Procuradoria Geral do Estado, de acordo com o artigo 1o, § 5º, II, da LEI COMPLEMENTAR Nº 045/94, fica 
autorizada, mediante requerimento expresso, de promover ação penal privada nos casos de nos casos de 
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crimes contra o Procurador Geral do Estado, desde que haja conexão com atos praticados no exercício de 
suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, o que, na alternativa, não vem explicitado 

E) propor a ação penal privada nos casos contra a honra do Governador do Estado, dos Secretários estaduais 
de governo e dos Deputados estaduais. 

ERRADA 

A Procuradoria Geral do Estado, de acordo com o artigo 1o, § 5º, II, da LEI COMPLEMENTAR Nº 045/94, fica 
autorizada, mediante requerimento expresso, de promover ação penal privada nos casos de nos casos de 
crimes contra o governador, o vice-governador, os membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, o 
presidente do Tribunal de Justiça, os secretários de Estado, o presidente do Tribunal de Contas, o procurador-
geral de Justiça, o procurador-geral do Estado e o defensor público geral, desde que haja conexão com atos 
praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, o que, na alternativa, 
não vem explicitado. Ademais, essa possibilidade de mover ação não ocorre em relação a todos os membros 
da Assembleia legislativa (Deputados Estaduais). 

107. No âmbito do Estado do Acre, os membros da carreira de Procurador do Estado, 

A) não gozam de independência funcional.  

B) gozam de independência funcional relativa, que pode ser excepcionada por decisão fundamentada do 
Procurador Geral do Estado. 

C) gozam de inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada em razão do interesse público, por decisão 
do Procurador Geral do Estado.  

D) gozam de inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada cm razão do interesse público, por decisão 
do Conselho Superior da PGE.  

E) gozam de inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada em razão do interesse público, por decisão 
da Corregedoria Geral da PGE. 

Comentários 

A) não gozam de independência funcional.  

ERRADA.  

A questão está errada, pois, ao contrário do que afirma, os membros da carreira de Procurador do Estado 
gozam, entre outras garantias que lhes são asseguradas, de independência funcional, nos termos do art. 122, 
I, "b", da Constituição do Estado do Acre. 

B) gozam de independência funcional relativa, que pode ser excepcionada por decisão fundamentada do 
Procurador Geral do Estado. 

ERRADA.  
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A questão está errada, pois, ao contrário do que afirma, a independência funcional assegurada aos membros 
da carreira de Procurador do Estado não pode ser excepcionada por decisão fundamentada do Procurador 
Geral do Estado, nos termos do art. 122, I, "b", da Constituição do Estado do Acre. 

C) gozam de inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada em razão do interesse público, por decisão 
do Procurador Geral do Estado.  

CERTA.  

A questão está correta, à luz do que dispõe o art. 122, I, "a", da Constituição do Estado do Acre. 

D) gozam de inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada cm razão do interesse público, por decisão 
do Conselho Superior da PGE.  

ERRADA.  

Reescrevendo a questão de forma correta: "os membros da carreira de Procurador do Estado gozam de 
inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada mediante decisão do Procurador Geral do Estado", nos 
termos do art. 122, I, "a", da Constituição do Estado do Acre. 

E) gozam de inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada em razão do interesse público, por decisão 
da Corregedoria Geral da PGE. 

ERRADA.  

Reescrevendo a questão de forma correta: "os membros da carreira de Procurador do Estado gozam de 
inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada mediante decisão do Procurador Geral do Estado", nos 
termos do art. 122, I, "a", da Constituição do Estado do Acre. 

108. Nos termos da Constituição do Estado do Acre, no que concerne à Procuradoria Geral do Estado, 

A) é vedado aos seus membros participar, de qualquer forma, de sociedades comerciais.  

B) o ingresso na carreira é privativo para bacharel em direito com inscrição definitiva na OAB e prática jurídica 
de três anos.  

C) o chefe deverá ser bacharel em direito com inscrição definitiva na OAB, de livre nomeação pelo 
Governador do Estado.  

D) o chefe deverá ser membro estável da carreira, de livre nomeação pelo Governador do Estado.  

E) o chefe, nomeado pelo Governador do Estado, será um dentre os membros estáveis da carreira eleitos 
em lista tríplice pelos membros ativos da categoria. 

Comentários 

A) é vedado aos seus membros participar, de qualquer forma, de sociedades comerciais.  

CORRETA 
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Embora tenha sido este o gabarito inicial, a questão foi anulada, pois nos termos do inciso II, d, art.122, da 
Constituição do Acre, eles podem ser acionistas ou quotistas. 

B) o ingresso na carreira é privativo para bacharel em direito com inscrição definitiva na OAB e prática jurídica 
de três anos.  

ERRADA 

Não exige a pratica jurídica de 3 anos, nos termos do art. 120 da CE do Acre. 

C) o chefe deverá ser bacharel em direito com inscrição definitiva na OAB, de livre nomeação pelo 
Governador do Estado.  

ERRADA 

O chefe é o procurador geral do Estado nomeado dentre os membros estáveis, nos termos do art.124 da CE 
do Acre. 

D) o chefe deverá ser membro estável da carreira, de livre nomeação pelo Governador do Estado.  

ERRADA 

Não é bem de livre nomeação, pois é limitado aos membros estáveis e maiores de 30 anos, nos termos do 
art.124 da CE do Acre. 

E) o chefe, nomeado pelo Governador do Estado, será um dentre os membros estáveis da carreira eleitos 
em lista tríplice pelos membros ativos da categoria. 

ERRADA 

Não é por meio de lista tríplice nos termos do art.124 da CE do Acre. 

109. No controle abstrato de constitucionalidade, ainda que seja considerado processo objetivo, dado 
que nele não há sujeitos envolvidos como partes, tem-se que 

A) no âmbito do Estado do Acre, necessariamente, deverá ser citado o Procurador-Geral de Justiça para 
defender a norma impugnada.  

B) no âmbito federal, deverá ser citado o Procurador-Geral da República para defender a norma impugnada.  

C) no âmbito do Estado do Acre, necessariamente, deverá ser citado o Defensor Público-Geral para defender 
a norna impugnada.  

D) no âmbito do Estado do Acre, necessariamente, deverá ser citado o Procurador Geral do Estado para 
defender a norma impugnada.  

E) no âmbito do Estado do Acre, necessariamente, deverá ser citado o Procurador Geral do Estado que, se 
entender que seja o caso, poderá defender a norma impugnada. 

Comentários 
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A) no âmbito do Estado do Acre, necessariamente, deverá ser citado o Procurador-Geral de Justiça para 
defender a norma impugnada.  

ERRADA 

Não é o Procurador-Geral de justiça e sim o procurador geral do estado, nos termos do art.104,§4 da CE do 
Acre. 

B) no âmbito federal, deverá ser citado o Procurador-Geral da República para defender a norma impugnada.  

ERRADA 

Não é o Procurador-Geral de República, mas e sim o Advogado-Geral da União, nos termos do art.103,§3 da 
CF. 

C) no âmbito do Estado do Acre, necessariamente, deverá ser citado o Defensor Público-Geral para defender 
a norna impugnada.  

ERRADA 

Não é o Defensor Público-Geral, mas sim o procurador geral do estado, nos termos do art.104,§4 da CE do 
Acre. 

D) no âmbito do Estado do Acre, necessariamente, deverá ser citado o Procurador Geral do Estado para 
defender a norma impugnada.  

CORRETA 

De fato é o Procurador Geral do Estado que defende a norma, nos termos do art.104,§4 da CE do Acre. 

E) no âmbito do Estado do Acre, necessariamente, deverá ser citado o Procurador Geral do Estado que, se 
entender que seja o caso, poderá defender a norma impugnada. 

ERRADA 

Não é faculdade do procurador geral do estado nos termos do  art.104,§4 da CE do Acre. 

110. Selecionada por meio de licitação, na modalidade tomada de preços, a empresa Tudolimpo Ltda. 
foi contratada para prestação de serviços contínuos de limpeza em determinada repartição estadual, 
sendo que o contrato tem prazo de vigência de doze meses, iniciado em 1o de fevereiro de 2016. Todavia, 
em virtude de constantes falhas na execução contratual, a Administração decidiu, após regular processo 
administrativo, rescindir o contrato, a contar de 1o de maio. Nesse ínterim, convidou a empresa Limpabem 
Ltda., segunda colocada no certame, para assumir a execução do serviço, mediante a formalização de novo 
contrato. A propósito de tal situação, 

A) a Administração não poderia ter convidado a empresa Limpabem Ltda., ao contrário, deveria ter realizado 
nova licitação antes de promover nova contratação. 
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B) a Administração deve determinar a requisição dos recursos humanos e materiais, que ficarão à disposição 
da nova contratada durante o restante da vigência contratual. 

C) deveria ter sido reaberta a fase de julgamento da licitação, para que as demais empresas habilitadas 
pudessem oferecer lances, visando a assunção da relação contratual de forma mais econômica para a 
Administração. 

D) em vista do caráter emergencial da contratação, o novo contrato deverá ter sua vigência limitada a cento 
e oitenta dias, vedada a prorrogação. 

E) a assunção da relação contratual pela empresa Limpabem Ltda. é facultativa, pois não está ela vinculada 
às condições oferecidas pela empresa vencedora do certame. 

Comentários 

A) a Administração não poderia ter convidado a empresa Limpabem Ltda., ao contrário, deveria ter realizado 
nova licitação antes de promover nova contratação. 

ERRADA.  

Art. 24, da Lei n. 8.666/93. É dispensável a licitação:  

(...)  

XI – na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 

Trata-se, portanto, de licitação dispensável, de maneira que o poder público terá a faculdade de celebrar 
novo contrato ou realizar nova licitação. 

B) a Administração deve determinar a requisição dos recursos humanos e materiais, que ficarão à disposição 
da nova contratada durante o restante da vigência contratual. 

ERRADA. 

Não existe tal previsão na Lei n. 8.666/93. Isto porque, cabe ao contratado apresentar os recursos humanos 
e materiais necessários à execução do pacto. 

C) deveria ter sido reaberta a fase de julgamento da licitação, para que as demais empresas habilitadas 
pudessem oferecer lances, visando a assunção da relação contratual de forma mais econômica para a 
Administração. 

ERRADA. 

Art. 24, da Lei n. 8.666. É dispensável a licitação:  

(...) 
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XI – na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 

O poder público possui a faculdade de aproveitar a lista do certame original ou realizar novo procedimento 
licitatório. 

D) em vista do caráter emergencial da contratação, o novo contrato deverá ter sua vigência limitada a cento 
e oitenta dias, vedada a prorrogação. 

ERRADA. 

Perceba que a situação do enunciado não configura hipótese de contratação emergencial e sim contratação 
de remanescente de obra: 

Art. 24, da Lei 8.666. É dispensável a licitação:  

(...) 

XI – na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 

E) a assunção da relação contratual pela empresa Limpabem Ltda. é facultativa, pois não está ela vinculada 
às condições oferecidas pela empresa vencedora do certame. 

CERTA. 

Art. 24, da Lei 8.666. É dispensável a licitação:  

XI – na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 

Sendo assim, o próximo da lista terá a faculdade de aceitar ou não a celebração do contrato por dispensa de 
licitação nos mesmos termos. 

111. Em janeiro de 1993, Maurício Quevedo passou a residir em terreno urbano que lhe fora vendido 
“de boca” por outro posseiro antigo, ali construindo sua residência, um barraco de aproximadamente 
setenta metros quadrados, ocupando dois terços do terreno assim adquirido. Em janeiro deste ano, 
Maurício procurou aconselhar-se com advogado, que verificou a situação dominial do terreno, 
constatando tratar-se de propriedade registrada em nome do Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS. Diante de tal situação, o referido posseiro 

A) faz jus à usucapião do terreno, visto que se trata de imóvel particular da entidade autárquica.  

B) não possui direito subjetivo de permanecer no imóvel, pois o princípio da boa-fé não é oponível ao 
interesse público.  
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C) Tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde 
que comprove não ser proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 

D) deve requerer ao INCRA a abertura de processo de legitimação de posse, visto tratar-se de ocupante de 
terra devoluta. 

E) deve solicitar à Secretaria do Patrimônio da União – SPU a declaração de aforamento do imóvel, passando 
a recolher o foro anual. 

Comentários 

A) faz jus à usucapião do terreno, visto que se trata de imóvel particular da entidade autárquica.  

ERRADA. 

Sabe-se que bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião, assim, não é imóvel particular, pois 
pertence à entidade autárquica. 

Art. 102, do CC: Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 

Súmula n. 340, do STF: Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, 
não podem ser adquiridos por usucapião. 

B) não possui direito subjetivo de permanecer no imóvel, pois o princípio da boa-fé não é oponível ao 
interesse público.  

ERRADA. 

ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE 
JANEIRO. MERA DETENÇÃO. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.1. A ocupação 
de área pública, sem autorização expressa e legítima do titular do domínio, é mera detenção, que não gera 
os direitos, entre eles o de retenção, garantidos ao possuidor de boa-fé pelo Código Civil. 

Sendo assim, o princípio da boa-fé não prevalece em relação ao interesse público. 

C) Tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde 
que comprove não ser proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 

CERTA. 

Art. 1º, da MP n. 2.220/01:  Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado 
em área com características e finalidade urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o 
direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não 
seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 

Assim, possui o direito à concessão de uso especial para fins de moradia, desde que comprove não ser 
proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 
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D) deve requerer ao INCRA a abertura de processo de legitimação de posse, visto tratar-se de ocupante de 
terra devoluta. 

ERRADA. 

Art. 1º, da MP n. 2.220/01: Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado 
em área com características e finalidade urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o 
direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não 
seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 

Pela leitura do enunciado, percebe-se que não se trata de terra devoluta, do que decorre a incorreção da 
assertiva. 

E) deve solicitar à Secretaria do Patrimônio da União – SPU a declaração de aforamento do imóvel, passando 
a recolher o foro anual. 

ERRADA. 

O instituto cabível ao caso, concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM), possui caráter 
eminentemente gratuito, sendo assim, não há que se falar em recolhimento de foro anual. 

Art. 1º, da MP n. 2.220/01: Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado 
em área com características e finalidade urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o 
direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não 
seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. (Redação dada pela 
lei nº 13.465, de 2017) 

§ 1º A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma gratuita ao homem ou à 
mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

112. Acerca de direitos da personalidade, responsabilidade civil objetiva e prova de fato jurídico, julgue 
o item seguinte. 

A teoria da responsabilidade civil objetiva aplica-se a atos ilícitos praticados por agentes de autarquias 
estaduais. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 
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De acordo com o art. 37, § 6º da CF/88, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros.  

Art. 37 (...) 

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Sendo assim, as autarquias respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes pela teoria do 
risco administrativo, desdobramento da responsabilidade civil objetiva. 

113. Por ter realizado contratação direta sem suporte legal, determinado agente público é réu em ação 
civil pública por improbidade administrativa, sob o argumento de violação ao princípio de obrigatoriedade 
de licitação, tendo-lhe sido imputado ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei de Improbidade 
Administrativa (violação aos princípios da administração pública).  

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo.  

Não poderá ser aplicada a medida cautelar de indisponibilidade dos bens, dada a natureza do ato 
imputado ao réu — violação dos princípios administrativos. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

O artigo 7º da Lei 8.429/92 afirma que quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou 
ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao 
Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

Apesar do dispositivo legal falar em “lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito”, a jurisprudência 
consolidou o entendimento de que tal medida cautelar de indisponibilidade dos bens pode ser aplicada aos 
atos de improbidade administrativa que violem os princípios da Administração Público com o fim de garantir 
o ressarcimento do dano e o pagamento da multa civil (AgRg no REsp 1311013/RO, DJe 13/12/2012). 

Por fim, vale destacar que um enquadramento legal mais propício para o caso hipotético seria o art. 10, VIII, 
da Lei 8.429/92. 

114.     Por ter realizado contratação direta sem suporte legal, determinado agente público é réu em 
ação civil pública por improbidade administrativa, sob o argumento de violação ao princípio de 
obrigatoriedade de licitação, tendo-lhe sido imputado ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei de 
Improbidade Administrativa (violação aos princípios da administração pública).  

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo.  
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Para que haja condenação, deverá ser comprovado o elemento subjetivo de dolo, mas não há necessidade 
de que seja dolo específico, bastando para tal o dolo genérico de atentar contra os princípios da 
administração pública. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

A assertiva se coaduna com o entendimento do STJ: 

"O entendimento dominante desta Corte orienta-se no sentido de que o ato de improbidade administrativa, 
previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92, exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser 
específico, sendo suficiente o dolo genérico. Cumpre destacar que "o dolo que se exige para a configuração 
de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados 
vedados pela norma jurídica." (STJ, AgRg no REsp 1.539.929/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2016). 

115. Acerca da intervenção do Estado no direito de propriedade, julgue o item subsequente. 

A desapropriação para fins de reforma agrária, prevista na CF, incide sobre imóveis rurais que não estejam 
cumprindo sua função social, sendo o expropriante exclusivamente a União Federal, e a indenização paga 
por meio de títulos, e não em dinheiro. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTO 

Nos termo do art. 184, da CF/88: "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, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, 
a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei." 

116. Acerca da intervenção do Estado no direito de propriedade, julgue o item subsequente. 

Tendo o direito de propriedade garantia constitucional, ao Estado só é lícito desapropriar mediante 
indenização prévia e se a propriedade não estiver cumprindo sua função social. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 
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ERRADA. 

O art. 5º, XXIV, da CF, define os três fundamentos ensejadores da desapropriação: necessidade pública, 
utilidade pública e interesse social. Além disso, determina que, como regra geral, a indenização deve ser 
prévia, justa e em dinheiro. 

Porém em diversos dispositivos constitucionais há exceção a essa regra. Desapropriação sancionatória (art. 
182, § 4º, III); competência exclusiva da União para desapropriar por interesse social, para fins de reforma 
agrária (art. 184); confisco de glebas (art. 243 da CF). 

117. Acerca da intervenção do Estado no direito de propriedade, julgue o item subsequente. 

A limitação administrativa é instituída pela administração pública sobre determinado imóvel privado, para 
atendimento do interesse público, sem operar transferência de domínio, nem de posse, nem do uso total 
do bem a terceiros ou ao poder público. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

A limitação administrativa NÃO é instituída pela Administração Pública sobre determinado imóvel privado, 
pois a limitação administrativa é um ato geral que incide sobre todos aqueles bens que se encontram numa 
mesma situação e não sobre um imóvel específico. É uma forma de restrição da propriedade. Quando a 
Administração Pública restringe a propriedade está meramente limitando a utilização daquele bem, não está 
tomando para si aquele bem. 

118. Um motorista alcoolizado abalroou por trás viatura da polícia militar que estava regularmente 
estacionada. Do acidente resultaram lesões em cidadão que estava retido dentro do compartimento 
traseiro do veículo. Esse cidadão então ajuizou ação de indenização por danos materiais contra o Estado, 
alegando responsabilidade objetiva. O procurador responsável pela contestação deixou de alegar culpa 
exclusiva de terceiro e não solicitou denunciação da lide. O corregedor determinou a apuração da 
responsabilidade do procurador, por entender que houve negligência na elaboração da defesa, por 
acreditar que seria útil à defesa do poder público alegar culpa exclusiva de terceiro na geração do acidente. 

Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item. 

Diante da ausência de denunciação da lide, ficou prejudicado o direito de regresso do Estado contra o 
motorista causador do acidente. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 
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Para o STF, nas ações de responsabilidade civil do estado, somente o estado poderá ser demandado e só 
posteriormente deverá entrar com uma ação de regresso contra o agente público (teoria da dupla garantia). 
O agente público tem o direito de ser demandado apenas pelo Estado e a vítima tem o direito de demandar 
diretamente o Estado. 

Para o STJ (REsp 1.089.955/RJ), a vítima pode acionar o Estado ou pode acionar o Estado e o agente público 
simultaneamente no polo passivo da ação de responsabilidade civil. Caso o Estado seja demandado sozinho, 
ele não está obrigado a denunciar à lide o agente público, pois posteriormente pode ingressar com uma ação 
de regresso contra o agente público causador do dano. 

119. Um motorista alcoolizado abalroou por trás viatura da polícia militar que estava regularmente 
estacionada. Do acidente resultaram lesões em cidadão que estava retido dentro do compartimento 
traseiro do veículo. Esse cidadão então ajuizou ação de indenização por danos materiais contra o Estado, 
alegando responsabilidade objetiva. O procurador responsável pela contestação deixou de alegar culpa 
exclusiva de terceiro e não solicitou denunciação da lide. O corregedor determinou a apuração da 
responsabilidade do procurador, por entender que houve negligência na elaboração da defesa, por 
acreditar que seria útil à defesa do poder público alegar culpa exclusiva de terceiro na geração do acidente. 

Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item. 

O procurador poderá defender-se pessoalmente, advogando em causa própria, se contra ele for 
instaurado processo administrativo disciplinar. Outras categorias de servidores, contudo, necessitariam 
contratar advogado, imprescindível para o exercício da ampla defesa no processo administrativo 
disciplinar. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

A Súmula Vinculante n° 5 diz que “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 
disciplinar não ofende a Constituição”. A participação do advogado no PAD é permitida e até recomendável, 
só não é obrigatória. 

Além disso, em regra, os procuradores não podem advogar em causa própria. Há exceções em que alguns 
estados da federação permitem a advocacia a procuradores de estado e município, mas não é permitida a 
advocacia própria em desfavor do ente que o remunera (Estatuto da OAB, art. 30, I). 

120. Com base na legislação do estado do Amazonas referente a direito administrativo, julgue o item 
que se segue. 

É indelegável a competência para editar atos de caráter normativo e para decidir recursos administrativos. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 
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CERTA. 

Acerca de delegação de competência, é indelegável a competência para editar atos normativos e decidir 
recursos administrativos, conforme art. 13, I e II da Lei nº 9.784/99. 

121. Com base na legislação do estado do Amazonas referente a direito administrativo, julgue o item 
que se segue. 

O órgão de consulta e de deliberação coletiva em matéria de interesse da Procuradoria-Geral do Estado 
do Amazonas é o Conselho de Procuradores do Estado, composto por alguns membros natos e outros 
eleitos. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 

Nos termos do art. 5º, I e II da Lei nº 1.639/1983 - Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas. 

122. Com base na legislação do estado do Amazonas referente a direito administrativo, julgue o item 
que se segue. 

A nomeação para cargo público em caráter efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, sendo assegurado o direito à nomeação aos aprovados classificados até o 
limite de vagas existentes à época do edital, no prazo de validade do concurso 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 

É assegurado o direito à nomeação aos aprovados classificados até o limite de vagas existentes à época do 
edital, no prazo de validade do concurso, conforme previsto no art. 37, II da CF/88, entendimento do STF no 
RE 598099, e do Info nº 511 do STJ. 

QUESTÃO ANULADA PELA BANCA 

JUSTIFICATIVA: Embora a resposta esteja em consonância com a legislação do Estado do Amazonas, 
conforme cobrado no enunciado, a redação da própria legislação local pode dar margem a entendimento de 
que devem ser preenchidas todas as vagas existentes (e não apenas as declaradas existentes no edital do 
concurso). O entendimento das Cortes Superiores é de que há discricionariedade da Administração para 
preencher não todas as vagas existentes, mas apenas aquelas que divulga no Edital do concurso. 

123. Acerca do controle administrativo interno e externo, julgue o item a seguir. 
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O CNJ é órgão externo de controle administrativo, financeiro e disciplinar do Poder Judiciário.  

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

Nos termos do artigo 92, I-A, da Constituição Federal, abaixo: 

"Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

[...] 

I-A o Conselho Nacional de Justiça." 

Ademais, nos termos do artigo 103-B, § 4º, da Carta Magna: 

"Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) 
anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:  

(...) 

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem 
conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)." 

Dessa forma, o CNJ é órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar do Poder Judiciário. 

O STF decidiu que o CNJ é “Órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da 
magistratura”(ADIN nº 3.367/DF, Relator Ministro Cezar Peluso) 

124. Acerca do controle administrativo interno e externo, julgue o item a seguir. 

O controle administrativo interno é cabível apenas em relação a atividades de natureza administrativa, 
mesmo quando exercido no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal: 
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"Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 
interno com a finalidade de (...)" 

A doutrina pátria é uníssona: "O controle administrativo é um controle de legalidade e de mérito. É sempre 
um controle interno, porque é realizado por órgãos integrantes do mesmo Poder que praticou o ato. Deriva 
do poder de autotutela que a administração pública tem sobre seus próprios atos e agentes, cuja expressão 
está sintetizada na Súmula 473 do STF: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornem 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." (Direito Administrativo Descomplicado 22ª Edição; Vicente Paulo e Marcelo 
Alexandrino; Capítulo 13 - Controle da Administração Pública, Pág. 865). 

Maria Sylvia Zanella di Pietro complementa: ''O controle ainda pode ser interno ou externo, consoante 
decorra de órgão integrante ou não da própria estrutura em que se insere o órgão controlado. É interno o 
controle que cada um dos Poderes exerce sobre seus próprios atos e agentes. É externo o controle exercido 
por um dos Poderes sobre o outro; como também o controle da Administração Direta sobre a Indireta.'' 

125. Acerca do controle administrativo interno e externo, julgue o item a seguir. 

As comissões parlamentares de inquérito são instrumentos de controle externo destinados a investigar 
fato determinado em prazo determinado, mas desprovidos de poder condenatório. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTO. 

A questão exige conhecimentos sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito. 

Nos termos do artigo 58, § 3º, da Constituição Federal: 

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na 
forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 

(...) 

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de 
seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 

126. Selecionada por meio de licitação, na modalidade tomada de preços, a empresa Tudolimpo Ltda. 
foi contratada para prestação de serviços contínuos de limpeza em determinada repartição estadual, 
sendo que o contrato tem prazo de vigência de doze meses, iniciado em 1o de fevereiro de 2016. Todavia, 
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em virtude de constantes falhas na execução contratual, a Administração decidiu, após regular processo 
administrativo, rescindir o contrato, a contar de 1o de maio. Nesse ínterim, convidou a empresa Limpabem 
Ltda., segunda colocada no certame, para assumir a execução do serviço, mediante a formalização de novo 
contrato. A propósito de tal situação, 

A) a Administração não poderia ter convidado a empresa Limpabem Ltda., ao contrário, deveria ter realizado 
nova licitação antes de promover nova contratação. 

B) a Administração deve determinar a requisição dos recursos humanos e materiais, que ficarão à disposição 
da nova contratada durante o restante da vigência contratual. 

C) deveria ter sido reaberta a fase de julgamento da licitação, para que as demais empresas habilitadas 
pudessem oferecer lances, visando a assunção da relação contratual de forma mais econômica para a 
Administração. 

D) em vista do caráter emergencial da contratação, o novo contrato deverá ter sua vigência limitada a cento 
e oitenta dias, vedada a prorrogação. 

E) a assunção da relação contratual pela empresa Limpabem Ltda. é facultativa, pois não está ela vinculada 
às condições oferecidas pela empresa vencedora do certame. 

Comentários 

A) a Administração não poderia ter convidado a empresa Limpabem Ltda., ao contrário, deveria ter realizado 
nova licitação antes de promover nova contratação. 

ERRADA.  

Art. 24, da Lei n. 8.666/93. É dispensável a licitação:  

(...)  

XI – na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 

Trata-se, portanto, de licitação dispensável, de maneira que o poder público terá a faculdade de celebrar 
novo contrato ou realizar nova licitação. 

B) a Administração deve determinar a requisição dos recursos humanos e materiais, que ficarão à disposição 
da nova contratada durante o restante da vigência contratual. 

ERRADA. 

Não existe tal previsão na Lei n. 8.666/93. Isto porque, cabe ao contratado apresentar os recursos humanos 
e materiais necessários à execução do pacto. 

C) deveria ter sido reaberta a fase de julgamento da licitação, para que as demais empresas habilitadas 
pudessem oferecer lances, visando a assunção da relação contratual de forma mais econômica para a 
Administração. 
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ERRADA. 

Art. 24, da Lei n. 8.666. É dispensável a licitação:  

(...) 

XI – na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 

O poder público possui a faculdade de aproveitar a lista do certame original ou realizar novo procedimento 
licitatório. 

D) em vista do caráter emergencial da contratação, o novo contrato deverá ter sua vigência limitada a cento 
e oitenta dias, vedada a prorrogação. 

ERRADA. 

Perceba que a situação do enunciado não configura hipótese de contratação emergencial e sim contratação 
de remanescente de obra: 

Art. 24, da Lei 8.666. É dispensável a licitação:  

(...) 

XI – na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 

E) a assunção da relação contratual pela empresa Limpabem Ltda. é facultativa, pois não está ela vinculada 
às condições oferecidas pela empresa vencedora do certame. 

CERTA. 

Art. 24, da Lei 8.666. É dispensável a licitação:  

XI – na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 

Sendo assim, o próximo da lista terá a faculdade de aceitar ou não a celebração do contrato por dispensa de 
licitação nos mesmos termos. 

127. Em janeiro de 1993, Maurício Quevedo passou a residir em terreno urbano que lhe fora vendido 
“de boca” por outro posseiro antigo, ali construindo sua residência, um barraco de aproximadamente 
setenta metros quadrados, ocupando dois terços do terreno assim adquirido. Em janeiro deste ano, 
Maurício procurou aconselhar-se com advogado, que verificou a situação dominial do terreno, 



 

 

 

 

 

149 
569 

constatando tratar-se de propriedade registrada em nome do Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS. Diante de tal situação, o referido posseiro 

A) faz jus à usucapião do terreno, visto que se trata de imóvel particular da entidade autárquica.  

B) não possui direito subjetivo de permanecer no imóvel, pois o princípio da boa-fé não é oponível ao 
interesse público.  

C) Tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde 
que comprove não ser proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 

D) deve requerer ao INCRA a abertura de processo de legitimação de posse, visto tratar-se de ocupante de 
terra devoluta. 

E) deve solicitar à Secretaria do Patrimônio da União – SPU a declaração de aforamento do imóvel, passando 
a recolher o foro anual. 

Comentários 

A) faz jus à usucapião do terreno, visto que se trata de imóvel particular da entidade autárquica.  

ERRADA. 

Sabe-se que bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião, assim, não é imóvel particular, pois 
pertence à entidade autárquica. 

Art. 102, do CC: Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 

Súmula n. 340, do STF: Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, 
não podem ser adquiridos por usucapião. 

B) não possui direito subjetivo de permanecer no imóvel, pois o princípio da boa-fé não é oponível ao 
interesse público.  

ERRADA. 

ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE 
JANEIRO. MERA DETENÇÃO. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.1. A ocupação 
de área pública, sem autorização expressa e legítima do titular do domínio, é mera detenção, que não gera 
os direitos, entre eles o de retenção, garantidos ao possuidor de boa-fé pelo Código Civil. 

Sendo assim, o princípio da boa-fé não prevalece em relação ao interesse público. 

C) Tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde 
que comprove não ser proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 

CERTA. 

Art. 1º, da MP n. 2.220/01:  Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado 
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em área com características e finalidade urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o 
direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não 
seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 

Assim, possui o direito à concessão de uso especial para fins de moradia, desde que comprove não ser 
proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 

D) deve requerer ao INCRA a abertura de processo de legitimação de posse, visto tratar-se de ocupante de 
terra devoluta. 

ERRADA. 

Art. 1º, da MP n. 2.220/01: Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado 
em área com características e finalidade urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o 
direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não 
seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 

Pela leitura do enunciado, percebe-se que não se trata de terra devoluta, do que decorre a incorreção da 
assertiva. 

E) deve solicitar à Secretaria do Patrimônio da União – SPU a declaração de aforamento do imóvel, passando 
a recolher o foro anual. 

ERRADA. 

O instituto cabível ao caso, concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM), possui caráter 
eminentemente gratuito, sendo assim, não há que se falar em recolhimento de foro anual. 

Art. 1º, da MP n. 2.220/01: Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado 
em área com características e finalidade urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o 
direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não 
seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. (Redação dada pela 
lei nº 13.465, de 2017) 

§ 1º A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma gratuita ao homem ou à 
mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

128. O Governo do Estado do Maranhão decidiu constituir uma parceria público-privada na modalidade 
concessão administrativa, com a finalidade de contratar a construção de um estabelecimento prisional e 
a prestação de serviços associados a esse estabelecimento. Para garantia do recebimento da 
contraprestação pecuniária pelo parceiro privado, um imóvel onde funciona uma escola pública estadual, 
de propriedade do Estado, foi transferido ao Fundo Garantidor de Parcerias do Estado do Maranhão, após 
autorização da Assembleia Legislativa. Uma vez construída a unidade prisional e iniciada a prestação dos 
serviços a ela associados, o Estado passou a atrasar o pagamento da contraprestação devida ao parceiro 
privado. Por conta da inadimplência, o parceiro privado ajuizou ação de execução da dívida estatal, 
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pleiteando em juízo a penhora do imóvel em que está instalado o estabelecimento escolar. Em vista de tal 
situação, é correto afirmar que 

A) em razão da natureza autárquica do Fundo, é impossível a penhora de bens de seu domínio.  

B) a transferência do imóvel para o Fundo Garantidor é nula, visto que deveria ter ocorrida a prévia 
desafetação do bem.  

C) em face da transferência para o Fundo Garantidor, o imóvel tornou-se bem de natureza particular, o que 
possibilita a sua constrição judicial para satisfação da dívida. 

D) quaisquer bens pertencentes ao Estado e às entidades por ele controladas são impenhoráveis e, portanto, 
o pedido de penhora deve ser negado. 

E) por se tratar de bem imóvel, deveria ser solicitada a hipoteca e não a penhora, que é utilizada apenas para 
bens móveis e semoventes. 

Comentários 

A) em razão da natureza autárquica do Fundo, é impossível a penhora de bens de seu domínio.  

ERRADA. 

Art. 16, da Lei n. 11.079/04. Ficam a União, seus fundos especiais, suas autarquias, suas fundações públicas 
e suas empresas estatais dependentes autorizadas a participar, no limite global de R$ 6.000.000.000,00 (seis 
bilhões de reais), em Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP que terá por finalidade prestar 
garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, distritais, 
estaduais ou municipais em virtude das parcerias de que trata esta Lei.  

§ 1º O FGP terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas, e será sujeito a 
direitos e obrigações próprios. 

Art. 16, §4º, da Lei n. 11.079/04: A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida 
pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista federal 
excedentes ao necessário para manutenção de seu controle pela União, ou outros direitos com valor 
patrimonial. 

(...) 

§7º O aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP será condicionado a sua desafetação de 
forma individualizada. 

Portanto, o FGP tem natureza privada, bem como existe a possibilidade de penhorar os bens de seu domínio, 
erros que maculam a assertiva. 

B) a transferência do imóvel para o Fundo Garantidor é nula, visto que deveria ter ocorrida a prévia 
desafetação do bem.  

CERTA. 
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Art. 16, da Lei n. 11.079/04. Ficam a União, seus fundos especiais, suas autarquias, suas fundações públicas 
e suas empresas estatais dependentes autorizadas a participar, no limite global de R$ 6.000.000.000,00 (seis 
bilhões de reais), em Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP que terá por finalidade prestar 
garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, distritais, 
estaduais ou municipais em virtude das parcerias de que trata esta Lei.  

(...) 

§ 4º A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis 
dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista federal excedentes ao necessário 
para manutenção de seu controle pela União, ou outros direitos com valor patrimonial. 

(...) 

§ 7º O aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP será condicionado a sua desafetação de 
forma individualizada. 

Portanto, de acordo com o artigo apresentado, seria necessário a sua prévia desafetação para que houvesse 
a transferência ao FGP. 

C) em face da transferência para o Fundo Garantidor, o imóvel tornou-se bem de natureza particular, o que 
possibilita a sua constrição judicial para satisfação da dívida. 

ERRADA. 

Art. 16, da Lei n. 11.079/04. Ficam a União, seus fundos especiais, suas autarquias, suas fundações públicas 
e suas empresas estatais dependentes autorizadas a participar, no limite global de R$ 6.000.000.000,00 (seis 
bilhões de reais), em Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP que terá por finalidade prestar 
garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, distritais, 
estaduais ou municipais em virtude das parcerias de que trata esta Lei.  

§ 1º O FGP terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas, e será sujeito a 
direitos e obrigações próprios. 

(...) 

§ 4º A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis 
dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista federal excedentes ao necessário 
para manutenção de seu controle pela União, ou outros direitos com valor patrimonial. 

(...) 

§ 7º O aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP será condicionado a sua desafetação de 
forma individualizada. 

Uma vez que o Fundo Garantidor é de natureza privada, de acordo com §1º supramencionado, não há 
vedação que justifique não poder existir uma constrição judicial. 
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D) quaisquer bens pertencentes ao Estado e às entidades por ele controladas são impenhoráveis e, portanto, 
o pedido de penhora deve ser negado. 

ERRADA. 

Art. 16, da  Lei n. 11.079/04. 

(...) 

§ 7º O aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP será condicionado a sua desafetação de 
forma individualizada 

Dessa forma, caso se proceda a desafetação do bem, existe a possibilidade de transferência do mesmo ao 
Fundo Garantidor e posterior constrição judicial. 

E) por se tratar de bem imóvel, deveria ser solicitada a hipoteca e não a penhora, que é utilizada apenas para 
bens móveis e semoventes. 

ERRADA. 

A oneração com direitos reais de garantia não é válida. É o que consta no Código Civil e na Lei n. 11.079/04, 
de modo que bens de uso especial (como o exemplo do prédio em que está sediada a escola) não podem 
sofrer constrição. 

Art. 1.420, do Código Civil: Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese; só 
os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. 

Art. 18, da Lei n. 11.079/04 O estatuto e o regulamento do FGP devem deliberar sobre a política de concessão 
de garantias, inclusive no que se refere à relação entre ativos e passivos do Fundo. (Redação dada pela Lei 
nº 12.409, de 2011) 

§ 1º A garantia será prestada na forma aprovada pela assembléia dos cotistas, nas seguintes modalidades: 

I – fiança, sem benefício de ordem para o fiador; 

II – penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do patrimônio do FGP, sem transferência da posse da 
coisa empenhada antes da execução da garantia; 

III – hipoteca de bens imóveis do patrimônio do FGP; 

129. A AGE, instituição permanente e essencial à justiça, tem por finalidade a preservação dos interesses 
do estado e o resguardo da legalidade e da moralidade administrativas. De acordo com a Lei Orgânica da 
AGE (Lei Complementar n.º 27/1996), assinale a opção correta. 

A) Um procurador do estado de Sergipe que, estando em estágio probatório, for nomeado como secretário 
de Estado terá direito a computar o período no desempenho da atividade de secretário de Estado para fins 
de estágio probatório. 
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B) Compete exclusivamente à AGE a cobrança dos débitos inscritos na dívida ativa do estado, excetuados 
aqueles débitos inferiores a R$ 1.000. 

C) A representação judicial e extrajudicial do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe 
não compete à AGE, pois esse instituto não integra a estrutura do estado. 

D) Em nome do princípio da preservação da unidade familiar, uma procuradora do estado de Sergipe terá 
direito a cessão para procuradoria de outra unidade federada, caso seu cônjuge ali tenha sido nomeado para 
o mesmo cargo. 

E) Um procurador do estado de Sergipe que conte com quinze anos de exercício nesse cargo e que, nesse 
período, goze dois anos de licença para cursar mestrado terá direito a adicional de tempo de serviço 
equivalente a 15% do seu vencimento básico. 

Comentários 

Para resolvermos a questão nos valemos exclusivamente da literalidade da Lei Complementar 27 de 1996 do 
Estado do Sergipe. 

A) Um procurador do estado de Sergipe que, estando em estágio probatório, for nomeado como secretário 
de Estado terá direito a computar o período no desempenho da atividade de secretário de Estado para fins 
de estágio probatório. 

ERRADA 

O período de afastamento não será computado para efeito de estágio probatório (Artigo 72, parágrafo único, 
da LC 27/96). 

B) Compete exclusivamente à AGE a cobrança dos débitos inscritos na dívida ativa do estado, excetuados 
aqueles débitos inferiores a R$ 1.000. 

ERRADA 

A Lei  Complementar 27/96 em seu artigo 4o, inciso I, NÃO prevê a ressalva: "excetuados aqueles débitos 
inferiores a R$ 1.000". 

C) A representação judicial e extrajudicial do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe 
não compete à AGE, pois esse instituto não integra a estrutura do estado. 

ERRADA 

A representação judicial e extrajudicial do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe figura 
dentre as competências da Advocacia Geral do Estado (Artigo 3o, III, da LC 27/96). 

D) Em nome do princípio da preservação da unidade familiar, uma procuradora do estado de Sergipe terá 
direito a cessão para procuradoria de outra unidade federada, caso seu cônjuge ali tenha sido nomeado para 
o mesmo cargo. 
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ERRADA 

A Lei Complementar 27/96, em seu artigo 73, VI, é taxativa em vedar a cessão de Procurador do Estado a 
outros órgãos ou entidades públicas. 

E) Um procurador do estado de Sergipe que conte com quinze anos de exercício nesse cargo e que, nesse 
período, goze dois anos de licença para cursar mestrado terá direito a adicional de tempo de serviço 
equivalente a 15% do seu vencimento básico. 

CERTA 

O Procurado do Estado tem direito a um adicional de 1% do vencimento básico por ano de efetivo exercício 
(Artigo 80 da Lei Complementar 27/86). 

No caso apresentado o Procurador tem 15 anos de exercício. O fato de ter se afastado para curso de 
mestrado por 2 anos é irrelevante, já que será considerado efetivo exercício (Artigo 87 da Lei Complementar 
27/86). 

130. Considerando o entendimento jurisprudencial e a legislação pertinentes a agentes públicos, 
assinale a opção correta. 

A) Procurador do estado de Sergipe poderá exercer cargo de professor em instituição estadual, respeitados 
os requisitos constitucionais tanto de cumulatividade quanto o de teto para a soma das remunerações 
percebidas pelo exercício dos dois cargos. 

B) Decreto estadual que autorizar a criação de novos cargos públicos para a função de médico plantonista 
na rede pública de saúde deverá ser declarado inconstitucional. 

C) Segundo o atual entendimento do STF, a admissão de empregados públicos será considerada 
constitucional se for feita por órgão da administração direta. 

D) A nomeação, por governador, de um irmão dele para o cargo de secretário de Estado de turismo tipificaria 
caso de nepotismo e violaria a CF. 

E) Conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe, um servidor em estágio 
probatório, ocupante de cargo efetivo nesse estado, poderá ser redistribuído para uma autarquia estadual. 

Comentários 

A questão demanda do aluno conhecimento do tema relativo aos agentes públicos. 

A) Procurador do estado de Sergipe poderá exercer cargo de professor em instituição estadual, respeitados 
os requisitos constitucionais tanto de cumulatividade quanto o de teto para a soma das remunerações 
percebidas pelo exercício dos dois cargos. 

ERRADA. 

A questão está errada, pois, nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos 
e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos 
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vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do 
agente público, de acordo com a jurisprudência do STF. 

Art. 37, IX - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes 
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, 
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio 
do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder 
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento 
do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, 
aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;   

B) Decreto estadual que autorizar a criação de novos cargos públicos para a função de médico plantonista 
na rede pública de saúde deverá ser declarado inconstitucional. 

CERTA. 

A questão está correta, pois a criação de cargos públicos demanda reserva de lei, não podendo ser feita por 
meio de decreto presidencial, conforme art. 48, X, CRFB. 

CRFB - Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para 
o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente 
sobre: 

(...) 

X – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece 
o art. 84, VI, b. 

C) Segundo o atual entendimento do STF, a admissão de empregados públicos será considerada 
constitucional se for feita por órgão da administração direta. 

ERRADA. 

A questão está errada, pois segundo o atual entendimento do STF, a admissão de empregados públicos será 
considerada inconstitucional se for feita por órgão da administração direta. 

D) A nomeação, por governador, de um irmão dele para o cargo de secretário de Estado de turismo tipificaria 
caso de nepotismo e violaria a CF. 

ERRADA. 
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A questão está errada, pois, a nomeação, por governador, de um irmão dele para o cargo de secretário de 
Estado de turismo NÃO tipificaria caso de nepotismo tampouco violaria a CF, por se tratar de um cargo 
político, de acordo com o STF. 

E) Conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe, um servidor em estágio 
probatório, ocupante de cargo efetivo nesse estado, poderá ser redistribuído para uma autarquia estadual. 

ERRADA. 

A questão está errada, pois, a redistribuição só terá lugar após o término do estágio probatório do servidor 
público, de acordo com o art. 69, II, da Lei estadual 2.148/77 

Lei nº 2.148/77 - Art. 69 - A redistribuição somente ocorrerá: 

(...) 

II - Após o estágio probatório do funcionário 

131. À luz da doutrina e da jurisprudência sobre a intervenção do Estado na propriedade, assinale a 
opção correta. 

A) Situação hipotética: Um imóvel com área efetivamente registrada equivalente a 90% da sua área real, de 
propriedade de Pedro, foi objeto de desapropriação direta. Assertiva: Nessa situação, o pagamento de 
indenização a Pedro deverá recair sobre a totalidade da área real do referido imóvel. 

B) Situação hipotética: Determinada propriedade rural é produtiva e cumpre sua função social em metade 
de sua extensão, ao passo que, na outra metade, são cultivadas plantas psicotrópicas ilegais. Assertiva: Nessa 
situação, eventual desapropriação recairá somente sobre a metade que se destina ao cultivo de plantas 
psicotrópicas ilegais. 

C) Situação hipotética: Maria adquiriu um apartamento na cobertura de um edifício. Após a aquisição do 
imóvel, com a averbação do registro, Maria pleiteou indenização contra o estado, considerando a prévia 
existência de linha de transmissão em sua propriedade. Assertiva: Nessa situação, Maria terá direito a 
indenização, desde que o prejuízo alegado não recaia também sobre as demais unidades do edifício. 

D) Situação hipotética: Um estado emitiu decreto expropriatório para a construção de um hospital. Após a 
execução do ato expropriatório, a região foi acometida por fortes chuvas, que destruíram um grande número 
de escolas. Assertiva: Nessa situação, se determinar a alteração da destinação do bem para a construção de 
escolas, o estado não terá obrigação de garantir ao ex-proprietário o direito de retrocessão. 

E) Um imóvel rural produtivo, mas que não cumpre a sua função social, poderá ser desapropriado para fins 
de reforma agrária, segundo a CF. 

Comentários 

A questão demanda do aluno o conhecimento do tema intervenção do estado na propriedade. 

A) Situação hipotética: Um imóvel com área efetivamente registrada equivalente a 90% da sua área real, de 
propriedade de Pedro, foi objeto de desapropriação direta. Assertiva: Nessa situação, o pagamento de 
indenização a Pedro deverá recair sobre a totalidade da área real do referido imóvel. 
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ERRADA. 

A questão está errada, pois, nesse caso, o expropriado receberá indenização correspondente à área 
registrada, ficando a diferença depositada em Juízo até que, posteriormente, se complemente o registro ou 
se defina a titularidade para o pagamento a quem de direito, de acordo com o STJ. 

B) Situação hipotética: Determinada propriedade rural é produtiva e cumpre sua função social em metade 
de sua extensão, ao passo que, na outra metade, são cultivadas plantas psicotrópicas ilegais. Assertiva: Nessa 
situação, eventual desapropriação recairá somente sobre a metade que se destina ao cultivo de plantas 
psicotrópicas ilegais. 

ERRADA. 

A questão está errada, pois expropriação deve englobar toda a propriedade, ainda que o cultivo ocorra em 
parte do terreno. 

C) Situação hipotética: Maria adquiriu um apartamento na cobertura de um edifício. Após a aquisição do 
imóvel, com a averbação do registro, Maria pleiteou indenização contra o estado, considerando a prévia 
existência de linha de transmissão em sua propriedade. Assertiva: Nessa situação, Maria terá direito a 
indenização, desde que o prejuízo alegado não recaia também sobre as demais unidades do edifício. 

ERRADA. 

A questão está errada, pois a indenização, em caso de servidões administrativas somente será devida se 
houver comprovação do dano pelo particular, de acordo com a doutrina, o que não ocorreu no caso. 

D) Situação hipotética: Um estado emitiu decreto expropriatório para a construção de um hospital. Após a 
execução do ato expropriatório, a região foi acometida por fortes chuvas, que destruíram um grande número 
de escolas. Assertiva: Nessa situação, se determinar a alteração da destinação do bem para a construção de 
escolas, o estado não terá obrigação de garantir ao ex-proprietário o direito de retrocessão. 

CORRETA. 

A questão está correta, pois trata-se de caso de tredestinação lícita. 

E) Um imóvel rural produtivo, mas que não cumpre a sua função social, poderá ser desapropriado para fins 
de reforma agrária, segundo a CF. 

ERRADA. 

A questão está errada, pois a desapropriação para fins de reforma agrária é cabível em imóveis improdutivos, 
de acordo com art. 185, II, parágrafo, CRFB. 

132. Com referência às formas de limitação da propriedade, à proteção do patrimônio histórico, artístico 
e cultural e à desapropriação, assinale a opção correta. 
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A) Após o prazo fixado na lei que define a área sujeita ao direito de preempção, não viola o direito de 
preferência a venda de imóvel a particular mediante proposta diferente da apresentada ao poder público, 
ainda que sem previamente consultá-lo. 

B) Segundo o STJ, não incide o princípio da hierarquia federativa no exercício da competência concorrente 
para o tombamento de bens públicos, o que autoriza um município a tombar bens do respectivo estado. 

C) Enquanto a requisição administrativa pode ser gratuita ou remunerada, a ocupação temporária, devido 
ao seu caráter precário, será sempre gratuita. 

D) Admite-se a instituição de servidão administrativa de bem da União por município, desde que declarada 
a utilidade pública e observado o procedimento da desapropriação. 

E) Em virtude da aplicação do princípio da isonomia, incide o prazo prescricional de três anos à pretensão do 
proprietário para a reparação de prejuízos decorrentes da requisição. 

Comentários 

A questão demanda do aluno o conhecimento do tema intervenção do estado na propriedade. 

A) Após o prazo fixado na lei que define a área sujeita ao direito de preempção, não viola o direito de 
preferência a venda de imóvel a particular mediante proposta diferente da apresentada ao poder público, 
ainda que sem previamente consultá-lo. 

ERRADA. 

A questão está errada, pois a alienação processada em condições diversas da proposta apresentada ao poder 
público é nula de pleno direito, de acordo com o art. 27, §5º do Estatuto da Cidade, violando, portanto, o 
direito de preferência consagrado do mencionado diploma legal. 

B) Segundo o STJ, não incide o princípio da hierarquia federativa no exercício da competência concorrente 
para o tombamento de bens públicos, o que autoriza um município a tombar bens do respectivo estado. 

CORRETA. 

A questão está correta, pois, de fato, não incide o princípio da hierarquia federativa no exercício da 
competência concorrente para o tombamento de bens públicos, o que autoriza um município a tombar bens 
do respectivo estado, de acordo com a jurisprudência do STJ. 

(...) Como o tombamento não implica em transferência da propriedade, inexiste a limitação constante no 
art. 1º, § 2º, do DL 3.365/1941, que proíbe o Município de desapropriar bem do Estado. (RMS 18.952/RJ) 

C) Enquanto a requisição administrativa pode ser gratuita ou remunerada, a ocupação temporária, devido 
ao seu caráter precário, será sempre gratuita. 

ERRADA. 

A questão está errada, pois a ocupação temporária poderá ser indenizada, sendo incorreto afirmar que será 
sempre gratuita, de acordo com o art. 36, do Decreto-lei nº 3.365/41.. 
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D) Admite-se a instituição de servidão administrativa de bem da União por município, desde que declarada 
a utilidade pública e observado o procedimento da desapropriação. 

ERRADA. 

A questão está errada, pois NÃO se admite-se a instituição de servidão administrativa de bem da União por 
município, de acordo com a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho. 

E) Em virtude da aplicação do princípio da isonomia, incide o prazo prescricional de três anos à pretensão do 
proprietário para a reparação de prejuízos decorrentes da requisição. 

ERRADA. 

 A questão está errada pois o prazo correto é de 5 anos, conforme art. 10, parágrafo único do Decreto-lei nº 
3.365/41. 

133. À luz do entendimento dos tribunais superiores, assinale a opção correta no que tange à disciplina 
normativa sobre os direitos e deveres dos servidores e empregados públicos, inclusive quanto ao regime 
previdenciário. 

A) Ocorre, em cinco anos, a prescrição do fundo do direito quanto à pretensão do servidor público de pleitear 
a cobrança de remuneração não paga pelo poder público. 

B) A contratação temporária de pessoal por tempo determinado é possível, desde que sejam demonstrados 
o interesse público profissional e a imprescindibilidade da contratação, ainda que a excepcionalidade dos 
casos não esteja prevista em lei. 

C) A percepção do adicional de periculosidade por servidor público não constitui elemento suficiente para o 
reconhecimento do direito a aposentadoria especial. 

D) Norma estadual que preveja a redução de vencimentos de servidores públicos afastados de suas funções 
enquanto estes responderem a processo criminal não violará a cláusula constitucional de irredutibilidade de 
vencimentos. 

E) O candidato aprovado em concurso público cuja classificação entre as vagas oferecidas no edital se der 
em razão da desistência de candidatos mais bem classificados no certame não terá direito subjetivo à 
nomeação. 

Comentários 

A questão exige conhecimento acerca do entendimento jurisprudencial e constitucional sobre direitos e 
deveres dos servidores e empregados públicos. A resposta da questão repousa no entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, que, ao julgar o MI-833/DF, decidiu que "a percepção de gratificações ou adicionais de 
periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito 
à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário". 

A) Ocorre, em cinco anos, a prescrição do fundo do direito quanto à pretensão do servidor público de pleitear 
a cobrança de remuneração não paga pelo poder público. 

ERRADA.  
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A questão está errada, pois, entende José dos Santos Carvalho Filho que, nesse caso, "não prescreve a 
pretensão originária (ou, como alude a doutrina, o fundo do direito), mas apenas as pretensões derivadas 
(ou prestações)". 

B) A contratação temporária de pessoal por tempo determinado é possível, desde que sejam demonstrados 
o interesse público profissional e a imprescindibilidade da contratação, ainda que a excepcionalidade dos 
casos não esteja prevista em lei. 

ERRADA.  

A questão está errada, pois a contratação temporária de pessoal por tempo determinado é possível, desde 
que sejam demonstrados o interesse público profissional e a imprescindibilidade da contratação, e que a 
excepcionalidade dos casos esteja prevista em lei (CF, art. 37, IX; Lei n.° 8.745/93, art. 1°). 

C) A percepção do adicional de periculosidade por servidor público não constitui elemento suficiente para o 
reconhecimento do direito a aposentadoria especial. 

CERTA.  

É o teor da decisão do STF ao julgar o MI-833/DF. 

D) Norma estadual que preveja a redução de vencimentos de servidores públicos afastados de suas funções 
enquanto estes responderem a processo criminal não violará a cláusula constitucional de irredutibilidade de 
vencimentos. 

ERRADA.  

A questão estaria de acordo com o entendimento do STF se fosse reescrita desta maneira: "Norma estadual 
que preveja a redução de vencimentos de servidores públicos afastados de suas funções enquanto estes 
responderem a processo criminal violará a cláusula constitucional de irredutibilidade de vencimentos". 

E) O candidato aprovado em concurso público cuja classificação entre as vagas oferecidas no edital se der 
em razão da desistência de candidatos mais bem classificados no certame não terá direito subjetivo à 
nomeação. 

ERRADA.  

A questão está errada, pois tanto o STF quanto o STJ entendem haver direito subjetivo à nomeação de 
candidato aprovado em concurso público cuja classificação entre as vagas oferecidas no edital se der em 
razão da desistência de candidatos mais bem classificados no certame. 

134. Acerca do poder regulamentar e do regime jurídico das agências reguladoras e executivas, assinale 
a opção correta. 

A) Observada a especificidade de sua atuação, as agências reguladoras têm competência para instituir 
modalidades próprias para a licitação e contratação de obras e serviços. 
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B) A existência de subordinação hierárquica das agências reguladoras ao governo é exemplificada pela 
possibilidade de o interessado interpor recurso na pasta ministerial competente. 

C) O período de quarentena, que é condição legal para ex-dirigentes iniciarem o exercício de atividade na 
iniciativa privada, tem como objetivo evitar transtornos e prejuízos à fiscalização das agências reguladoras. 

D) O STJ entende que a aplicação de multas previstas em resoluções editadas por agência reguladora do 
setor de aviação civil ofende o princípio da legalidade. 

E) A autonomia de gestão das agências executivas torna dispensável a celebração de contrato de gestão com 
o ministério supervisor para o seu funcionamento. 

Comentários 

No entanto, a questão foi ANULADA. Justificativa trazida pela banca: "A redação da opção apontada 
preliminarmente como gabarito prejudicou o julgamento objetivo da questão." 

A questão demanda do aluno o conhecimento do tema Organização Administrativa. 

A) Observada a especificidade de sua atuação, as agências reguladoras têm competência para instituir 
modalidades próprias para a licitação e contratação de obras e serviços. 

ERRADA. 

A questão está errada pois, a aquisição de bens e a contratação de serviços pelas Agências Reguladoras 
poderá se dar nas modalidades de consulta e pregão, em regra. Por outro lado, no que tange à obras e 
serviços de engenharia, os procedimentos deverão observar as normas gerais de licitação e contratação para 
a Administração Pública, conforme art. 37, da Lei 9.986/2000. 

B) A existência de subordinação hierárquica das agências reguladoras ao governo é exemplificada pela 
possibilidade de o interessado interpor recurso na pasta ministerial competente. 

ERRADA. 

A questão está errada, pois a autonomia administrativa das agências reguladoras também pode ser 
caracterizada pela impossibilidade do chamado “recurso hierárquico impróprio”, interposto perante pessoa 
jurídica diversa daquela que proferiu a decisão recorrida, de acordo com a doutrina. 

C) O período de quarentena, que é condição legal para ex-dirigentes iniciarem o exercício de atividade na 
iniciativa privada, tem como objetivo evitar transtornos e prejuízos à fiscalização das agências reguladoras. 

CORRETA. 

A questão está correta, pois de fato, o período de quarentena, que é condição legal para ex-dirigentes 
iniciarem o exercício de atividade na iniciativa privada, tem como objetivo evitar transtornos e prejuízos à 
fiscalização das agências reguladoras, de acordo com previsões em diversos diplomas legais, tais como o art. 
8º, da Lei 9.986/00 e art. 9º da Lei 9.427/1996. 
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D) O STJ entende que a aplicação de multas previstas em resoluções editadas por agência reguladora do 
setor de aviação civil ofende o princípio da legalidade. 

ERRADA. 

A questão está errada, pois não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multas previstas em 
resoluções criadas por agências reguladoras, de acordo com o STJ. 

E) A autonomia de gestão das agências executivas torna dispensável a celebração de contrato de gestão com 
o ministério supervisor para o seu funcionamento. 

ERRADA. 

A questão está errada, pois a autonomia de gestão das agências executivas torna indispensável a celebração 
de contrato de gestão com o ministério supervisor para o seu funcionamento, conforme art.37 §8º, da CRFB. 

135. Considerando os princípios constitucionais e legais, implícitos e explícitos, que regem a atividade 
da administração pública, assinale a opção correta. 

A) Em virtude dos princípios da proteção à confiança e da segurança jurídica, entende o STF que podem ser 
considerados válidos os atos praticados por agente público ilegalmente investido. 

B) Em decorrência do princípio da reserva legal, a administração pública está autorizada a fazer apenas aquilo 
que não seja legalmente proibido. 

C) Os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público guiam a atuação do administrador, 
de modo que apenas o juízo discricionário excepciona-se ao controle judicial. 

D) Por ser um princípio estruturante implícito da atuação da administração pública, na prática, a supremacia 
do interesse público é um conceito jurídico indeterminável. 

E) De acordo com o STJ, o princípio da continuidade dos serviços públicos não impede a interrupção do 
fornecimento de energia elétrica para município inadimplente, ainda que o valor cobrado esteja sob 
questionamento em sede administrativa. 

Comentários 

A questão demanda do aluno o conhecimento do tema relativo aos princípios administrativos. 

A) Em virtude dos princípios da proteção à confiança e da segurança jurídica, entende o STF que podem ser 
considerados válidos os atos praticados por agente público ilegalmente investido. 

CORRETA. 

A questão está correta, pois, de fato, em virtude dos princípios da proteção à confiança e da segurança 
jurídica, entende o STF que podem ser considerados válidos os atos praticados por agente público 
ilegalmente investido. 

B) Em decorrência do princípio da reserva legal, a administração pública está autorizada a fazer apenas aquilo 
que não seja legalmente proibido. 
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ERRADA. 

A questão está errada, pois em decorrência do princípio da reserva legal, à administração pública só é 
permitido fazer o que a lei autoriza, de acordo com a doutrina. 

C) Os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público guiam a atuação do administrador, 
de modo que apenas o juízo discricionário excepciona-se ao controle judicial. 

ERRADA. 

A questão está errada, pois o juízo discricionário não excepciona-se ao controle judicial, de acordo com a 
doutrina. 

D) Por ser um princípio estruturante implícito da atuação da administração pública, na prática, a supremacia 
do interesse público é um conceito jurídico indeterminável. 

ERRADA. 

Por ser um princípio estruturante implícito da atuação da administração pública, na prática, a supremacia do 
interesse público é um conceito jurídico indeterminado e não indeterminável, de acordo com a doutrina. 

E) De acordo com o STJ, o princípio da continuidade dos serviços públicos não impede a interrupção do 
fornecimento de energia elétrica para município inadimplente, ainda que o valor cobrado esteja sob 
questionamento em sede administrativa. 

ERRADA. 

A questão está errada, pois o princípio da continuidade dos serviços públicos impede a interrupção do 
fornecimento de energia elétrica para município inadimplente, especialmente quando o valor cobrado esteja 
sob questionamento em sede administrativa , de acordo com a jurisprudência do STJ. 

DIREITO DO TRABALHO 

136. A respeito das normas que regulamentam a duração do trabalho, assinale a alternativa correta. 

A) As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com o acréscimo de 25% 
sobre o salário-hora normal, enquanto a remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% superior à da 
hora normal. 

B) É vedado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter um terço do período de férias 
a que tiver direito em abono pecuniário. 

C) É ilegal o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a 
compensação no mesmo mês. 

D) O tempo despendido pelo empregado para ir e retornar do trabalho, inclusive por meio de transporte 
fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do 
empregador. 
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E) A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de dez 
horas diárias, desde que não esteja fixado expressamente outro limite. 

Comentários 

A questão exigiu do candidato o conhecimento dos arts. 59, §6º; 58-A, §6º, 58, caput, 58-A, §3º, CLT. 

A) As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com o acréscimo de 25% 
sobre o salário-hora normal, enquanto a remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% superior à da 
hora normal. 

INCORRETA 

Segundo o art. 58-A, §3º, CLT, a assertiva está incorreta, pois horas suplementares à duração do trabalho 
semanal normal serão pagas com o acréscimo de 50% sobre o salário-hora normal, e não sobre 25%. 

B) É vedado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter um terço do período de férias 
a que tiver direito em abono pecuniário. 

INCORRETA 

Segundo o art. 58, §6º, CLT, a assertiva está incorreta, pois é facultado ao empregado contratado sob regime 
de tempo parcial converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. 

C) É ilegal o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a 
compensação no mesmo mês. 

INCORRETA 

Segundo o art. 59, §6º, CLT, a assertiva está incorreta, pois é lícito o regime de compensação de jornada 
estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. 

D) O tempo despendido pelo empregado para ir e retornar do trabalho, inclusive por meio de transporte 
fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do 
empregador. 

CORRETA 

Segundo o art. 58, §2º, CLT, a assertiva está correta, pois o tempo despendido pelo empregado para ir e 
retornar do trabalho, inclusive por meio de transporte fornecido pelo empregador, não será computado na 
jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. 

E) A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de dez 
horas diárias, desde que não esteja fixado expressamente outro limite. 

INCORRETA 
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Segundo o art. 58, CLT, a assertiva está incorreta, pois a duração normal do trabalho, para os empregados 
em qualquer atividade privada, não excederá de oito horas diárias, e não 10, desde que não esteja fixado 
expressamente outro limite. 

137. Analise as afirmativas abaixo a respeito da remuneração, conforme preconizado pela legislação 
trabalhista. 

1. Com o advento da chamada “reforma trabalhista”, passaram a integrar o salário apenas a importância 
fixa estipulada, as gratificações de função e as comissões pagas pelo empregador.  

2. O pagamento dos salários ao empregado deve ser efetuado em dia útil e no local do trabalho, dentro 
do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste,  exceto quando efetuado por meio 
de depósito bancário.  

3. Com as alterações legais promovidas pela “reforma trabalhista”, consagrou-se que, sendo idêntica a 
função exercida, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador,  numa mesma localidade, 
corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.  

4. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto 
dia útil do mês subsequente ao vencido. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

A) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

B) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 

C) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4. 

D) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 

E) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4 

Comentários 

Assertiva I: 

INCORRETA 

Segundo o art. 457, §1º, CLT, a assertiva está incorreta, pois com o advento da chamada “reforma 
trabalhista”, passaram a integrar o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões 
pagas pelo empregador.  

Assertiva II: 

CORRETA 

Segundo o art. 465, CLT, a assertiva está correta, pois o pagamento dos salários ao empregado deve ser 
efetuado em dia útil e no local do trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o 
encerramento deste, exceto quando efetuado por meio de depósito bancário.  

Assertiva III: 
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INCORRETA 

Segundo o art. 461, CLT, a assertiva está incorreta, pois com as alterações legais promovidas pela “reforma 
trabalhista”, consagrou-se que, sendo idêntica a função exercida, a todo trabalho de igual valor, prestado ao 
mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial e não na mesma localidade, corresponderá 
igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.  

Assertiva IV: 

CORRETA 

Segundo o art. 459, §1º, CLT, a assertiva está correta, pois quando o pagamento houver sido estipulado por 
mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. 

138. De acordo com legislação trabalhista, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de 
trabalho, o empregado terá direito a férias de 18 dias corridos quando: 

A) houver tido de 15 a 23 faltas. 

B) não houver faltado ao serviço mais de 10 vezes. 

C) houver tido de 6 a 14 faltas. 

D) houver tido de 24 a 32 faltas. 

E) não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. 

Comentários 

A questão avalia a memorização da relação de dias a serem gozados de férias proporcionalmente aos dias 
de faltas injustificadas que o empregado teve no período aquisitivo. Portanto, a alternativa A é a CORRETA, 
pois está conforme o art. 130, III da CLT. 

139. Analise as afirmativas abaixo a respeito do direito individual do trabalho: 

1. O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de 
forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente 
previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida pela lei, pois torna incontroversa a existência do 
trabalho em condições perigosas. 

2. É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para 
concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do benefício.  

3. A constatação da insalubridade por meio de laudo pericial é suficiente para que o empregado tenha 
direito ao respectivo adicional, sendo desnecessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial 
elaborada pelo Ministério do Trabalho.  

4. Aplica-se às sociedades de economia mista a regra da equiparação salarial, porquanto, ao admitirem 
empregados sob o regime da CLT, equiparam-se ao empregador privado. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

A) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 
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B) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 

C) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

D) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

E) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 

Comentários 

A questão avalia conhecimentos acerca da jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
Analisando as alternativas, pode-se concluir que: 

1. CERTO,  

O item está de acordo com a Súmula 453 do TST. 

2. CERTO,  

O item está de acordo com a Súmula 460 do TST. 

3. ERRADO. 

O item contraria o entendimento da Súmula 448 TST. 

4. CERTO. 

O item está conforme a Súmula nº 455 do TST. 

Portanto, a alternativa C é a CORRETA. 

140. Com base na legislação laboral, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm 
prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre: 

1. banco de horas mensal. 

2. teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente.  

3. troca do dia de feriado. 

4. participação nos lucros ou resultados da empresa. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

A) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 

B) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

C) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

D) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 

E) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 
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Comentários 

Alternativa D 

A questão aborda novos aspectos da negociação coletiva inseridos pela Lei 13.467/2017 no que tange às 
hipóteses do art. 611-A da CLT em que a negociação coletiva prevalecerá sobre o diposto pela Lei. 

De acordo com o artigo supracitado, estão corretos os ítens 2, 3 e 4. 

141. Arquimedes laborou como vendedor da Metalúrgica Gregos e Troianos Ltda., tendo sido 
dispensado no dia 10/10/2015. Para o desempenho das suas funções utilizava veículo da empresa. Em seu 
contrato de trabalho, não havia qualquer previsão a respeito de desconto por eventuais danos que 
causasse pela utilização do veículo da empresa. Recebia salário fixo e comissões sobre as vendas 
efetuadas. Dois meses antes de ser dispensado efetuou uma venda em dez parcelas, sendo que recebeu 
as comissões devidas por cada parcela quitada até a sua rescisão. Ao retornar desta venda, bateu o veículo 
da empresa, tendo sido constatada a sua culpa no evento. A empresa procedeu ao desconto do valor do 
conserto no salário de Arquimedes no mês seguinte. No ato da rescisão descontou as comissões pagas 
pela última venda realizada pelo mesmo, alegando que não teria sido concluída a negociação por conta do 
parcelamento. Na presente situação, o desconto pelo conserto do veículo é 

A) correto ainda que não pactuado em contrato de trabalho, pelo fato de ter sido comprovada a culpa do 
empregado, e lícito o desconto das comissões pagas pela última venda pelo fato de o empregado ter se 
desligado da empresa antes de a mesma ter sido concluída, perdendo, ainda, o direito às comissões sobre 
as demais parcelas pagas pós rescisão. 

B) indevido, visto que a única hipótese que possibilitaria referido desconto seria a pactuação no contrato de 
trabalho, e lícito o desconto das comissões pagas pela última venda uma vez que esta não foi concluída até 
o momento da rescisão contratual, em virtude de o pagamento ter sido estipulado por parcelas. 

C) ilícito, uma vez que não havia acordo expresso prevendo esta possibilidade, ainda que comprovada a culpa 
do empregado, e ilícita a dedução das comissões pagas pelas parcelas quitadas da última venda, uma vez 
que a venda se concluiu, ainda que de forma parcelada, fazendo o empregado jus às comissões inclusive 
sobre as parcelas pagas após a rescisão contratual. 

D) incorreto, uma vez que não agiu o empregado com dolo no evento, única hipótese que ensejaria a 
possibilidade de tal desconto, e equivocado o desconto das comissões pelas parcelas pagas referentes à 
última venda, posto que a venda se aperfeiçoou por inteiro, ainda que o pagamento fosse parcelado, mas 
não faz jus o empregado às comissões sobre as parcelas pós rescisão 

E) correto, uma vez que comprovada a culpa do empregado, hipótese que legitima a dedução do salário, e 
incorreto o desconto das comissões sobre as parcelas pagas da última venda até a rescisão, mas não faz jus 
o empregado às comissões sobre as parcelas a serem pagas após a rescisão, uma vez que não havia mais 
vínculo com empresa. 

Comentários 

A questão exigiu do candidato conhecimento acerca da vedação ao desconto salarial, quando não acordado 
com o empregado, nos termos do art. 462, caput e §1º, ambos da CLT. 
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A) correto ainda que não pactuado em contrato de trabalho, pelo fato de ter sido comprovada a culpa do 
empregado, e lícito o desconto das comissões pagas pela última venda pelo fato de o empregado ter se 
desligado da empresa antes de a mesma ter sido concluída, perdendo, ainda, o direito às comissões sobre 
as demais parcelas pagas pós rescisão. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com o art. 462, caput e §1º, ambos da CLT, pois em ambos os casos o desconto é 
ilícito, por não haver acordo expresso prevendo esta possibilidade. 

B) indevido, visto que a única hipótese que possibilitaria referido desconto seria a pactuação no contrato de 
trabalho, e lícito o desconto das comissões pagas pela última venda uma vez que esta não foi concluída até 
o momento da rescisão contratual, em virtude de o pagamento ter sido estipulado por parcelas. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com o art. 462, caput e §1º, ambos da CLT, pois em ambos os casos o desconto é 
ilícito, por não haver acordo expresso prevendo esta possibilidade e pela comissão ser direito adquirido do 
empregado. 

C) ilícito, uma vez que não havia acordo expresso prevendo esta possibilidade, ainda que comprovada a culpa 
do empregado, e ilícita a dedução das comissões pagas pelas parcelas quitadas da última venda, uma vez 
que a venda se concluiu, ainda que de forma parcelada, fazendo o empregado jus às comissões inclusive 
sobre as parcelas pagas após a rescisão contratual. 

CERTA. 

Está em conformidade com o art. 462, caput e §1º, ambos da CLT, pois em ambos os casos o desconto é 
ilícito, por não haver acordo expresso prevendo esta possibilidade e pela comissão ser direito adquirido do 
empregado. 

D) incorreto, uma vez que não agiu o empregado com dolo no evento, única hipótese que ensejaria a 
possibilidade de tal desconto, e equivocado o desconto das comissões pelas parcelas pagas referentes à 
última venda, posto que a venda se aperfeiçoou por inteiro, ainda que o pagamento fosse parcelado, mas 
não faz jus o empregado às comissões sobre as parcelas pós rescisão 

ERRADA. 

Está em desconformidade com o art. 462, caput e §1º, ambos da CLT, pois em ambos os casos o desconto é 
ilícito, por não haver acordo expresso prevendo esta possibilidade, fazendo o empregado jus às comissões 
inclusive sobre as parcelas pagas após a rescisão contratual. 

E) correto, uma vez que comprovada a culpa do empregado, hipótese que legitima a dedução do salário, e 
incorreto o desconto das comissões sobre as parcelas pagas da última venda até a rescisão, mas não faz jus 
o empregado às comissões sobre as parcelas a serem pagas após a rescisão, uma vez que não havia mais 
vínculo com empresa. 
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ERRADA. 

Está em desconformidade com o art. 462, caput e §1º, ambos da CLT, pois o desconto de ambos é ilícito, por 
não haver acordo expresso prevendo esta possibilidade, não sendo comprovado inclusive, o dolo. 

142. Aristóteles é empregado da empresa Alpha Combustíveis Ltda. que atua no ramo de posto de 
combustíveis. O referido empregado presta serviços de vigilante no posto, laborando nas dependências 
do estabelecimento. Realizada perícia no local de trabalho para apuração da existência de periculosidade, 
o médico do trabalho, designado pelo Juiz do Trabalho da causa, elabora laudo concluindo pela 
periculosidade no ambiente de trabalho, o qual é acolhido pelo Magistrado. Nesta hipótese, 

A) o empregado faz jus ao adicional de periculosidade, à base de 30% do valor do salário, sem acréscimos de 
gratificações, prêmios e participação em lucros da empresa. 

B) não é devido adicional de periculosidade uma vez que o empregado é vigilante e, nesta situação, não faz 
jus ao referido adicional, posto que não atua diretamente em contato com inflamáveis, única hipótese de 
ter direito ao propalado adicional. 

C) é devido adicional de periculosidade ao empregado e deve a empresa ser condenada ao pagamento de 
adicional de 30% do salário mínimo nacional vigente à época, sem os acréscimos de gratificações, prêmios e 
participação em lucros. 

D) é devido adicional de periculosidade ao empregado à base de 30% do valor do salário, acrescidas de 
gratificações, prêmios e participações em lucros. 

E) o empregado não faz jus ao adicional de periculosidade, uma vez que a perícia é nula pelo fato de ter sido 
realizada por médico do trabalho, quando o correto seria que a perícia fosse confiada a um engenheiro de 
segurança do trabalho. 

Comentários 

A questão exigiu do candidato o conhecimento do art. 193 e art. 195, ambos da CLT, além da Súmula n. 191, 
do TST, todos acerca do adicional de periculosidade. 

A) o empregado faz jus ao adicional de periculosidade, à base de 30% do valor do salário, sem acréscimos de 
gratificações, prêmios e participação em lucros da empresa. 

CERTA. 

Está em conformidade com o art. 193, §1º, da CLT e Súmula n. 191, inciso I, do TST, pois o empregado que 
laborar nas dependências do estabelecimento que atua no ramo de posto de combustíveis, faz jus ao 
adicional de periculosidade. 

B) não é devido adicional de periculosidade uma vez que o empregado é vigilante e, nesta situação, não faz 
jus ao referido adicional, posto que não atua diretamente em contato com inflamáveis, única hipótese de 
ter direito ao propalado adicional. 

ERRADA. 
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Está em desconformidade com o art. 193, §1º, da CLT e Súmula n. 191, inciso I, do TST, pois o empregado 
(não importa a função) que laborar nas dependências do estabelecimento que atua no ramo de posto de 
combustíveis, faz jus ao adicional de periculosidade. 

C) é devido adicional de periculosidade ao empregado e deve a empresa ser condenada ao pagamento de 
adicional de 30% do salário mínimo nacional vigente à época, sem os acréscimos de gratificações, prêmios e 
participação em lucros. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com o art. 193, §1º, da CLT e Súmula n. 191, inciso I, do TST, pois o empregado 
que laborar nas dependências do estabelecimento que atua no ramo de posto de combustíveis, faz jus ao 
adicional de periculosidade sobre o seu salário base, e não mínimo. 

D) é devido adicional de periculosidade ao empregado à base de 30% do valor do salário, acrescidas de 
gratificações, prêmios e participações em lucros. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com o art. 193, §1º, da CLT e Súmula n. 191, inciso I, do TST, pois o empregado 
que laborar nas dependências do estabelecimento que atua no ramo de posto de combustíveis, faz jus ao 
adicional de periculosidade sobre o seu salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou 
participações nos lucros da empresa. 

E) o empregado não faz jus ao adicional de periculosidade, uma vez que a perícia é nula pelo fato de ter sido 
realizada por médico do trabalho, quando o correto seria que a perícia fosse confiada a um engenheiro de 
segurança do trabalho. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com o "item 16.3", da Norma Regulamentadora n. 16, do MTE e art. 195, da CLT, 
pois para verificar a periculosidade é necessário realizar perícia laboral, por médico do trabalho ou 
engenheiro do trabalho, salvo se o empregador confessar o labor do empregado nas condições. 

143. Sócrates é professor de Matemática na Escola Sol Nascente, contratado pelo regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Celebrado o contrato de trabalho, foi prevista uma carga horária de 40 
horas-aula semanais, com valor R$ 20,00 por hora-aula. Em virtude da diminuição do número de alunos, a 
direção da escola reduz a carga horária de Sócrates para 20 horas semanais, sem consultar o empregado, 
mantendo o valor pago por hora-aula. Levando-se em conta a legislação vigente e orientação 
jurisprudencial da SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, 

A) é lícita esta alteração contratual com redução de carga horária uma vez que o empregador, mesmo sem 
o consentimento do empregado, sempre pode alterar as cláusulas do contrato de trabalho, por ser detentor 
do jus variandi. 

B) não se trata na hipótese de alteração contratual, uma vez que a redução de carga horária em decorrência 
da redução do número de alunos não implica alteração contratual, já que não acarretou redução do valor da 
hora-aula. 
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C) é ilícita esta redução de carga horária, uma vez que o único requisito de toda alteração contratual 
perpetrada pelo empregador é o mútuo consentimento entre ele e o empregado. 

D) é ilícita esta alteração contratual uma vez que o empregado terá reduzida a sua remuneração mensal, o 
que só é permitida mediante acordo ou convenção coletiva, conforme previsão na Constituição Federal de 
1988. 

E) é ilícita esta redução de carga horária, uma vez que o empregador deve assumir os riscos do negócio, não 
sendo possível transferir ao empregado o prejuízo causado pela redução do número de alunos, que deve ser 
suportado por ele. 

Comentários 

A questão exigiu do candidato conhecimento do art. 317, art. 318, art. 320 e art. 321, todos da CLT, sobre o 
professor. Ainda, exigiu do candidato conhecimento do art. 468, da CLT, sobre a alteração unilateral do 
contrato de trabalho. Ao fim, exigiu do candidato conhecimento da OJ n. 244, da SDI-1, do TST, acerca da 
redução da carga horária. 

A) é lícita esta alteração contratual com redução de carga horária uma vez que o empregador, mesmo sem 
o consentimento do empregado, sempre pode alterar as cláusulas do contrato de trabalho, por ser detentor 
do jus variandi. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com a OJ n. 244, da SDI-1, do TST, pois é ilícita a alteração contratual sem o 
consentimento do empregado e nesta hipótese, não se trata na hipótese de alteração contratual, mas tão 
somente de redução de alunos onde o professor não sofrerá redução do valor da hora aula. 

B) não se trata na hipótese de alteração contratual, uma vez que a redução de carga horária em decorrência 
da redução do número de alunos não implica alteração contratual, já que não acarretou redução do valor da 
hora-aula. 

CERTA. 

Está em conformidade com a OJ n. 244, da SDI-1, do TST, pois é ilícita a alteração contratual sem o 
consentimento do empregado e nesta hipótese, apenas houve a redução da carga horária do professor em 
virtude da diminuição do número de alunos, sem redução do valor da hora-aula. 

C) é ilícita esta redução de carga horária, uma vez que o único requisito de toda alteração contratual 
perpetrada pelo empregador é o mútuo consentimento entre ele e o empregado. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com a OJ n. 244, da SDI-1, do TST, não é ilícita a redução da carga horária do 
professor, quando mantida o valor da hora aula. 
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D) é ilícita esta alteração contratual uma vez que o empregado terá reduzida a sua remuneração mensal, o 
que só é permitida mediante acordo ou convenção coletiva, conforme previsão na Constituição Federal de 
1988. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com a OJ n. 244, da SDI-1, do TST, pois não é ilícita a redução da carga horária do 
professor, quando mantida o valor da hora aula. 

E) é ilícita esta redução de carga horária, uma vez que o empregador deve assumir os riscos do negócio, não 
sendo possível transferir ao empregado o prejuízo causado pela redução do número de alunos, que deve ser 
suportado por ele. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com a OJ n. 244, da SDI-1, do TST, pois não é ilícita a redução da carga horária do 
professor, quando mantida o valor da hora aula. 

144. O Estado de Goiás contratou a empresa Vênus Limpadora Ltda., após processo de licitação, para 
prestar serviços de limpeza e portaria no prédio onde funciona a Secretaria Estadual de Educação. O 
empregado da empresa Vênus, Netuno de Tal, que presta serviços na portaria, ingressa com ação na Justiça 
do Trabalho, sem se afastar do emprego, pleiteando a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, sob 
fundamento de que a sua empregadora vem descumprindo obrigações contratuais, colocando no polo 
passivo a empresa Vênus e o Estado de Goiás, requerendo a responsabilidade solidária e, 
alternativamente, subsidiária deste último. Pleiteia pelo pagamento de todas as verbas rescisórias 
decorrentes de uma dispensa sem justa causa por iniciativa da empregadora. Considerando a legislação 
trabalhista vigente e a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho, na hipótese de 
descumprimento por parte do empregador de obrigações contratuais, é correto afirmar: 

A) O pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho só pode ser realizado após o empregado se afastar 
do trabalho e, neste caso, não responde de forma subsidiária o Estado de Goiás pelas verbas rescisórias 
eventualmente deferidas em Juízo, por ter havido regular procedimento licitatório para a contratação da 
empresa prestadora de serviços. 

B) É possível o pleito de rescisão indireta do contrato de trabalho nessa hipótese permanecendo o 
trabalhador no emprego, desde que notifique a empresa Vênus Limpadora Ltda. por escrito com 
antecedência mínima de trinta dias, mas a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás não se verifica 
por ter havido regular procedimento licitatório para a contratação da empresa prestadora de serviços. 

C) Não cabe pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho quando a prestação de serviços se der em 
benefício de ente da Administração pública direta, pelo fato de ela possuir o dever legal de verificar o correto 
cumprimento por parte da empresa contratada com as obrigações contratuais relativas aos seus 
empregados. 

D) É faculdade do trabalhador, quando esse for o fundamento do pedido de rescisão indireta do contrato de 
trabalho, ingressar com a ação pertinente sem se afastar do trabalho e, nesse caso, possível a condenação 
de forma subsidiária do Estado de Goiás pelas verbas eventualmente deferidas em Juízo, desde que 
comprovado que deixou de fiscalizar o regular cumprimento pela empresa contratada com as obrigações 
contratuais e legais em relação aos seus empregados. 
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E) É cabível requerer rescisão indireta do contrato de trabalho com tal fundamento, ainda que o faça sem se 
afastar do emprego e, nessa hipótese, o Estado de Goiás deverá responder de forma solidária com a empresa 
prestadora de serviços se configurada a ausência de fiscalização por parte do Estado de Goiás do regular 
cumprimento pela empresa contratada com as obrigações contratuais e legais em relação aos seus 
empregados. 

Comentários 

A questão exige o conhecimento de uma das modalidades de término do contrato de trabalho, em razão de 
falta grave praticada pelo empregador, qual seja, a rescisão indireta, bem como das suas hipóteses de 
cabimento, previstas no art. 483 da CLT.  

Exige, ainda, o conhecimento dos termos da Súmula 331 do TST, que disciplina a responsabilidade das partes 
no contrato de prestação de serviços. 

Por fim, é importante destacar que, com o advento da Reforma Trabalhista e as modificações promovidas 
pelas Leis 13.429/2017 e 13.467/2017 na Lei 6.019/1974, permitiu-se a terceirização da atividade-fim, sendo, 
inclusive, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado por tese de repercussão geral, mantido 
o entendimento quanto à responsabilidade subsidiária da empresa contratante quanto ao inadimplemento 
das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços. 

A) O pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho só pode ser realizado após o empregado se afastar 
do trabalho e, neste caso, não responde de forma subsidiária o Estado de Goiás pelas verbas rescisórias 
eventualmente deferidas em Juízo, por ter havido regular procedimento licitatório para a contratação da 
empresa prestadora de serviços. 

ERRADA.  

O pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho se baseou na alínea "d" do art. 483 da CLT ("não 
cumprir o empregador as obrigações do contrato"), sendo permitido ao empregado optar entre permanecer 
ou não no serviço até final decisão do processo (§ 3º do art. 483 da CLT), estando, incorreta, portanto, a 
afirmação de que o "pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho só pode ser realizado após o 
empregado se afastar do trabalho". 

Da mesma forma, ao contrário do asseverado na assertiva, o fato do Estado de Goiás ter realizado regular 
procedimento licitatório para a contração da empresa prestadora de serviços não afasta sua 
responsabilidade subsidiária pelas verbas rescisórias eventualmente deferidas em Juízo, desde que 
evidenciada a sua conduta culposa na fiscalização do contrato, tendo em vista o disposto no item V da 
Súmula 331 do TST. 

B) É possível o pleito de rescisão indireta do contrato de trabalho nessa hipótese permanecendo o 
trabalhador no emprego, desde que notifique a empresa Vênus Limpadora Ltda. por escrito com 
antecedência mínima de trinta dias, mas a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás não se verifica 
por ter havido regular procedimento licitatório para a contratação da empresa prestadora de serviços. 

ERRADA.  
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De fato, é possível o pleito de rescisão indireta do contrato de trabalho na hipótese de descumprimento pelo 
empregador das obrigações do contrato, permanecendo o trabalhador no emprego, nos termos do disposto 
no § 3º do art. 483 da CLT.  

Contudo, referido dispositivo legal, ao contrário do afirmado na assertiva, não prevê necessidade de se 
notificar o empregador por escrito e nem tampouco com antecedência mínima de trinta dias.  

Incorreta, ainda, a menção de que a "responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás não se verifica por ter 
havido regular procedimento licitatório", vez que, o fato do Estado de Goiás ter realizado regular 
procedimento licitatório para a contração da empresa prestadora de serviços não afasta sua 
responsabilidade subsidiária pelas verbas rescisórias eventualmente deferidas em Juízo, desde que 
evidenciada a sua conduta culposa na fiscalização do contrato, tendo em vista o disposto no item V da 
Súmula 331 do TST. 

C) Não cabe pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho quando a prestação de serviços se der em 
benefício de ente da Administração pública direta, pelo fato de ela possuir o dever legal de verificar o correto 
cumprimento por parte da empresa contratada com as obrigações contratuais relativas aos seus 
empregados. 

ERRADA. 

O erro da assertiva está em associar o pedido de rescisão indireta à prestação de serviços em benefício de 
ente público, visto que o art. 483 da CLT não faz qualquer ressalva nesse sentido.  

Por sua vez, o fato de a Administração pública direta verificar o correto cumprimento por parte da empresa 
contratada de suas obrigações contratuais, por si só, não impede que o pedido de rescisão indireta seja 
efetuado por empregado contratado pela empresa prestadora de serviços em face desta e, evidenciada a 
correta fiscalização do contrato, não há que se falar em responsabilidade subsidiária do ente público. 

D) É faculdade do trabalhador, quando esse for o fundamento do pedido de rescisão indireta do contrato de 
trabalho, ingressar com a ação pertinente sem se afastar do trabalho e, nesse caso, possível a condenação 
de forma subsidiária do Estado de Goiás pelas verbas eventualmente deferidas em Juízo, desde que 
comprovado que deixou de fiscalizar o regular cumprimento pela empresa contratada com as obrigações 
contratuais e legais em relação aos seus empregados. 

CERTA. 

Conforme o art. 483, § 3º da CLT, é possível o pleito de rescisão indireta do contrato de trabalho na hipótese 
de descumprimento pelo empregador das obrigações do contrato, sendo permitido ao empregado optar 
entre permanecer ou não no serviço até final decisão do processo.  

Por sua vez, a Súmula 331, V do TST prevê a responsabilidade subsidiária do ente da administração direta 
caso evidenciada a sua conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais 
da prestadora de serviço. 

E) É cabível requerer rescisão indireta do contrato de trabalho com tal fundamento, ainda que o faça sem se 
afastar do emprego e, nessa hipótese, o Estado de Goiás deverá responder de forma solidária com a empresa 
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prestadora de serviços se configurada a ausência de fiscalização por parte do Estado de Goiás do regular 
cumprimento pela empresa contratada com as obrigações contratuais e legais em relação aos seus 
empregados. 

ERRADA.  

De fato, o art. 483, § 3º da CLT permite ao empregado se afastar ou não do trabalho até final decisão do 
processo na hipótese de rescisão indireta formulado com base na ausência de cumprimento das obrigações 
legais do contrato (art. 483, "d" da CLT).  

Contudo, a responsabilidade do Estado de Goiás será subsidiária, caso configurada a ausência de fiscalização 
do regular cumprimento pela empresa contratada das obrigações contratuais e legais em relação aos seus 
empregados (Súmula 331, V do TST). 

145. De acordo com a Lei nº 12.506/2011, em relação ao direito do empregado ao aviso prévio 
proporcional ao tempo de serviço, considerando um contrato de trabalho que perdurou por cinco anos e 
foi rescindido por despedida imotivada, é CORRETO afirmar que é de 

A) trinta e três dias.  

B) trinta e seis dias.  

C) trinta e nove dias.  

D) quarenta e dois dias.  

E) quarenta e cinco dias. 

Comentários 

A) trinta e três dias.  

INCORRETA 

Aviso prévio de 45 dias. 

Para que fosse trinta e três dias o empregado deveria ter um ano de serviço completo. 

B) trinta e seis dias.  

INCORRETA  

Aviso prévio de 45 dias. 

Para que fosse trinta e três dias o empregado deveria ter dois anos de serviço completo. 

C) trinta e nove dias.  

INCORRETA  
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Aviso prévio de 45 dias. 

Para que fosse trinta e três dias o empregado deveria ter três anos de serviço completo. 

D) quarenta e dois dias.  

INCORRETA  

Aviso prévio de 45 dias. 

Para que fosse trinta e três dias o empregado deveria ter quatro anos de serviço completo. 

E) quarenta e cinco dias. 

CORRETA 

O empregado terá quarenta e cinco dias de aviso prévio. 

146. Considerando as hipóteses de suspensão e suspensão parcial do contrato individual de trabalho, é 
CORRETO afirmar que 

Considerando as hipóteses de suspensão e suspensão parcial do contrato individual de trabalho, é CORRETO 
afirmar que 

A) as férias são consideradas exemplo de suspensão do contrato.  

B) a greve é tida como suspensão do contrato, por expressa previsão legal.  

C)o descanso semanal não é computado no tempo de serviço do empregado.  

D)a suspensão disciplinar é exemplo de interrupção do contrato de trabalho.  

E) os intervalos para descanso e alimentação são computados na jornada de trabalho. 

Comentários 

A) as férias são consideradas exemplo de suspensão do contrato.  

INCORRETA 

Trata-se de INTERRUPÇÃO do contrato. 

B) a CORRETA 

Assertiva de acordo com o art. 7o da Lei de Greve (7.783/89).greve é tida como suspensão do contrato, por 
expressa previsão legal.  

C)o descanso semanal não é computado no tempo de serviço do empregado.  
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INCORRETA 

O descanso semanal remunerado é contado no tempo de serviço 

D)a suspensão disciplinar é exemplo de interrupção do contrato de trabalho.  

INCORRETA 

É exemplo de SUSPENSÃO do contrato do trabalho. 

E) os intervalos para descanso e alimentação são computados na jornada de trabalho. 

INCORRETA 

NÃO são computados. 

147. De acordo com a Lei nº 13.429, de 31.03.2017, em relação ao contrato de trabalho temporário 
firmado com o mesmo empregador, é CORRETO afirmar que 

A) não poderá exceder ao prazo de cento e oitenta dias, podendo ser prorrogado por até noventa dias.  

B) não poderá exceder ao prazo de duzentos e setenta dias, podendo ser prorrogado por até trinta dias.  

C) não poderá exceder ao prazo de cento e oitenta dias, sem possibilidade de prorrogação.  

D) poderá exceder ao prazo de cento e oitenta dias, podendo ser prorrogado por igual prazo.  

E) não poderá exceder ao prazo de cento e oitenta dias, podendo ser prorrogado por igual prazo por ato do 
Ministério do Trabalho. 

Comentários 

A) não poderá exceder ao prazo de cento e oitenta dias, podendo ser prorrogado por até noventa dias.  

CERTA 

O contrato de trabalho temporário, regido pela Lei 6019/74, com as alterações promovidas pela Lei 
13429/17, possui prazo máximo de 180 dias, prorrogáveis por até 90 dias, nos termos do art. 10 da Lei 
6019/74. 

B) não poderá exceder ao prazo de duzentos e setenta dias, podendo ser prorrogado por até trinta dias.  

ERRADA 

O contrato de trabalho temporário, regido pela Lei 6019/74, com as alterações promovidas pela Lei 
13429/17, possui prazo máximo de 180 dias, prorrogáveis por até 90 dias, nos termos do art. 10 da Lei 
6019/74. 

C) não poderá exceder ao prazo de cento e oitenta dias, sem possibilidade de prorrogação.  
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ERRADA 

O contrato de trabalho temporário, regido pela Lei 6019/74, com as alterações promovidas pela Lei 
13429/17, possui prazo máximo de 180 dias, prorrogáveis por até 90 dias, nos termos do art. 10 da Lei 
6019/74. 

D) poderá exceder ao prazo de cento e oitenta dias, podendo ser prorrogado por igual prazo.  

ERRADA 

O contrato de trabalho temporário, regido pela Lei 6019/74, com as alterações promovidas pela Lei 
13429/17, possui prazo máximo de 180 dias, prorrogáveis por até 90 dias, nos termos do art. 10 da Lei 
6019/74. 

E) não poderá exceder ao prazo de cento e oitenta dias, podendo ser prorrogado por igual prazo por ato do 
Ministério do Trabalho. 

ERRADA 

O contrato de trabalho temporário, regido pela Lei 6019/74, com as alterações promovidas pela Lei 
13429/17, possui prazo máximo de 180 dias, prorrogáveis por até 90 dias, nos termos do art. 10 da Lei 
6019/74. 

148. Julgue o item seguinte, relativo ao FGTS, à organização sindical e à convenção e ao acordo coletivo 
de trabalho. 

Compete ao Ministério da Fazenda fiscalizar o cumprimento, pelos empregadores, da exigência de 
depósitos mensais do percentual referente ao FGTS. 

A) Certo 

B) Errado 

Comentários 

ERRADA 

O responsável pela fiscalização do cumprimento das obrigações relacionadas ao depósito do FGTS - Fundo 
de Garantia por Tempo do Serviço sempre o Ministério do Trabalho e Emprego, existente na época em que 
a questão foi aplicada (2016). Atualmente não há mais o referido Ministério, sendo que a fiscalização cabe à 
Secretaria de Trabalho, vinculada ao Ministério da Fazenda. A situação encontra-se prevista no art. 626 e 
seguintes da CLT, que tratam do da Fiscalização, autuação e imposição de multas. 

149. Julgue o item seguinte, relativo ao FGTS, à organização sindical e à convenção e ao acordo coletivo 
de trabalho. 

O TST tem autorizado a formalização de acordo diretamente entre as partes interessadas — empregados 
e empresa — no caso de o sindicato representativo da categoria, instado a participar da negociação 
coletiva, não tomar nenhuma medida negocial. 
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A) Certo 

B) Errado 

Comentários 

CERTA 

A informação acerca da possibilidade de negociação coletiva direta entre empregador e empregado, na 
hipótese de inércia do sindicato, está correta pois o TST vem entendendo que a inércia do ente sindical não 
pode prejudicar a categoria, que ficaria sem negociação coletiva em vigor e perderia os direitos reconhecidos 
coletivamente. 

150. Julgue o item seguinte, relativo ao FGTS, à organização sindical e à convenção e ao acordo coletivo 
de trabalho. 

Com base na teoria do conglobamento, o TST tem entendido ser possível que norma coletiva estipule a 
exclusão da redução ficta da hora noturna caso haja a concessão de outras vantagens mais benéficas ao 
trabalhador do que as previstas em lei. 

A) Certo 

B)Errado 

Comentários 

CERTA 

A situação consta explicitamente no informativo n. 139 do TST, que reconheceu a validade de tal situação. 
Vejam que houve a exclusão da hora ficta reduzida, mas em contrapartida foram criados outros direitos, 
outras vantagens mais benéficas ao empregado, o que traria certa vantagem "no todo", na análise de toda a 
situação. Vejam que o empregado não foi prejudicado pois foram concedidas outras vantagens que 
compensam aquela primeira exclusão. 

151. Julgue o item seguinte, relativo ao FGTS, à organização sindical e à convenção e ao acordo coletivo 
de trabalho. 

Uma categoria profissional similar ou conexa pode se dissociar do sindicato principal no âmbito do mesmo 
município, para formar um sindicato específico, desde que a nova entidade ofereça possibilidade de vida 
associativa regular e de ação sindical eficiente. 

A) Certo 

B) Errado 

Comentários 

CERTA 

A situação encontra-se descrita no art. 571 da CLT, que se remete também ao art. 570 da Consolidação. A 
hipótese é de desmembramento em virtude da especificidade inerente ao sistema sindical brasileiro. As 
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categorias conexas ou similares que se uniram anteriormente, podem se dissociar a criar as suas próprias 
entidades, desde que demonstrem a possibilidade de atuação regular e eficiente. 

152. No que concerne a rescisão do contrato de trabalho, indenizações e aviso prévio, julgue o item que 
se segue. 

Segundo o entendimento do TST, a ausência do pagamento das verbas rescisórias, por si só, é motivo 
suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais, mormente quando o empregador reconhecer a 
omissão. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA 

Não se pode presumir a ocorrência de dano moral, devendo o mesmo ser provado. Assim, o não pagamento 
ou atraso das verbas rescisórias não enseja, automaticamente, a ocorrência de dano moral. Este é o 
entendimento do TST exposto no Informativo nº 130 do TST. Trata-se de entendimento da SDI-1 do TST. 

153. No que concerne a rescisão do contrato de trabalho, indenizações e aviso prévio, julgue o item que 
se segue. 

Segundo o TST, na hipótese de uma relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo, não incidirá 
a multa pelo não pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação no 
prazo legal. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

Está em desconformidade com o art. 477, da CLT e da Súmula n. 462, do TST, pois o reconhecimento do 
vínculo de emprego em juízo não afasta a incidência da multa do art. 477, §8º, da CLT. 

154. No que concerne a rescisão do contrato de trabalho, indenizações e aviso prévio, julgue o item que 
se segue. 

O empregado tem direito a aderir a plano de demissão voluntária instituído por seu empregador no curso 
do seu aviso prévio. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 
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CERTA. 

Está em conformidade com o art. 487, §1º, da CLT, onde o empregado pode aderir ao plano de demissão 
voluntária no curso do aviso prévio. 

155. Em relação aos direitos constitucionais dos trabalhadores, à remuneração, à equiparação salarial e 
à jornada de trabalho, julgue o item a seguir. 

Inexistindo cláusula expressa em contrário, a empresa pode exigir do empregado a execução de qualquer 
atividade compatível com sua condição pessoal, desde que lícita e dentro da jornada de trabalho. Nesse 
caso, segundo o TST, não existe justificativa para a percepção de acréscimo salarial em decorrência de 
eventual exercício concomitante das duas funções na mesma jornada. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

De acordo com a jurisprudência do TST: "MOTORISTA E COBRADOR. ACÚMULO DE FUNÇÕES. POSSIBILIDADE. 
ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM A CONDIÇÃO PESSOAL DO EMPREGADO. ART. 456, PARÁGRAFO ÚNICO, DA 
CLT. O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 456 DA CLT permite ao empregador exigir do empregado qualquer 
atividade compatível com sua condição pessoal, desde que lícita e dentro da jornada de trabalho. Assim, 
tendo em conta que a atividade de cobrador é, em regra, compatível com a atividade de motorista, não 
existe justificativa para a percepção de acréscimo salarial em decorrência do exercício concomitante das 
duas funções na mesma jornada. Sob esse fundamento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos 
da reclamada, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, deu-lhes provimento para excluir da condenação 
as diferenças salariais pelo acúmulo de funções. TST-E-RR-67-15.2012.5.01.0511, SBDI-I, rel. Min. Alexandre 
Agra Belmonte, 14.4.2016." 

Importante ressaltar que o trabalho concomitante deve ser eventual, uma vez que a substituição não 
eventual e provisória enseja o direito do substituto perceber o salário do substituído, de acordo com a 
Súmula 159, TST:  

"Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o 
empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Vago o cargo em definitivo, o empregado 
que passa a ocupa-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor." 

156. Em relação aos direitos constitucionais dos trabalhadores, à remuneração, à equiparação salarial e 
à jornada de trabalho, julgue o item a seguir. 

Na hipótese de um estado da Federação contratar empregado público para cumprir jornada de trabalho 
reduzida, o TST entende ser lícita a remuneração inferior ao salário mínimo, se proporcional à jornada por 
ele cumprida. 

A) Certo 

B) Errado 
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Comentários 

ERRADA. 

Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 358 da SDI-1 (TST): 

58. SALÁRIO MÍNIMO E PISO SALARIAL PROPORCIONAL À JORNADA REDUZIDA. POSSIBILIDADE. EMPREGADO 
SERVIDOR PÚBLICO. 

I – Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de oito 
horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo 
proporcional ao tempo trabalhado. 

II – Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional não é válida remuneração de empregado 
público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. Precedentes do Supremo 
Tribunal Federal. 

157. Em relação aos direitos constitucionais dos trabalhadores, à remuneração, à equiparação salarial e 
à jornada de trabalho, julgue o item a seguir. 

Embora a CF garanta aos empregados o adicional de remuneração para atividades penosas, não há norma 
infraconstitucional que regulamente o respectivo adicional. Tal norma constitucional classifica-se como 
norma de eficácia limitada, cuja aplicação depende de regulamentação. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

O artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal informa: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: 

(...) 

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 

Não há norma infraconstitucional que regulamente o adicional de penosidade. Em virtude disto, o 
entendimento majoritário é de que a norma constitucional é de eficácia limitada. Dessa forma, não é 
autoaplicável, dependendo de regulamentação. 

O Tribunal do Superior do Trabalho aborda o assunto: 

RECURSO DE REVISTA. 1. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DIVIDIDA. Constatada a 
equivalência de provas quanto ao fato constitutivo do direito à equiparação salarial - identidade de funções 
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-, a causa deve ser decidida em prejuízo de quem detinha o ônus de provar, no caso, o autor. Recurso de 
revista não conhecido. 2. ADICIONAL DE PENOSIDADE. O art. 7º, XIII, da Constituição Federal, no que tange 
ao adicional de penosidade, ostenta eficácia limitada, não oferecendo garantia ao seu recebimento enquanto 
não editada a legislação infraconstitucional. Recurso de revista não conhecido. 3. INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL. REAJUSTE SALARIAL. RECURSO DESFUNDAMENTADO. Na ausência de indicação expressa e direta de 
ofensa a dispositivo de lei ou da Constituição, de contrariedade a súmula desta Corte, ou da ocorrência de 
divergência jurisprudencial, não prospera o recurso de revista (CLT, art. 896). Recurso de revista não 
conhecido. 4. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC E INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. Na existência de norma 
específica sobre a forma de cálculo dos juros de mora dos débitos oriundos da relação de emprego (art. 39 
da Lei nº 8.177/91), não se cogita da aplicação da taxa Selic. Recurso de revista conhecido e desprovido. (TST 
- RR: 3836420115090018, Relator: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 
25/02/2015, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 27/02/2015). 

158. Tendo em vista que a contribuição para o FGTS incide sobre a remuneração mensal devida ao 
empregado, mas não sobre as parcelas de natureza indenizatória, assinale a opção que apresenta parcela 
de natureza remuneratória. 

A) vale-transporte 

B) diárias de viagem excedentes a 50% do salário do empregado 

C) abono pecuniário concernente à conversão de um terço do período de férias 

D) participação do empregado nos lucros ou nos resultados da empresa 

E) alimentação decorrente do Programa de Alimentação do Trabalhador 

Comentários 

A) vale-transporte 

INCORRETA 

A Lei n.º 7.418/1985, que instituiu o benefício do vale-transporte, prevê expressamente em seu art. 2º que 
tal verba não possui natureza salarial, não integrando a base de cálculo do FGTS. 

B) diárias de viagem excedentes a 50% do salário do empregado 

CORRETA. 

Esta assertiva foi apontada como correta pela banca CEBRASPE pois, na época de aplicação do certame 
(22/10/2017), refletia o teor do art. 457, §2º da CLT e da Súmula n.º 101 do C. TST. 

Todavia, após a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017, cuja vigência teve início em 11/11/2017), foi dada 
nova redação ao citado artigo. Doravante, mesmo que as diárias de viagem ultrapassem o valor de 50% do 
salário percebido, possuirão natureza indenizatória, não integrando, em regra, a base cálculo dos encargos 
trabalhistas. A atual redação do art. 457, §2º da CLT assim dispõe: 

As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu 
pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, 
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não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo 
trabalhista e previdenciário. 

Portanto, atualmente, essa assertiva estaria incorreta. 

C) abono pecuniário concernente à conversão de um terço do período de férias 

INCORRETA. 

Conforme expressamente previsto no art. 144 da CLT, o abono de férias não integrará a remuneração do 
empregado para os efeitos da legislação do trabalho. Neste mesmo sentido, o art. 457, §2º da CLT. 

D) participação do empregado nos lucros ou nos resultados da empresa 

INCORRETA. 

A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa não possui natureza salarial, conforme 
art. 7º, XI da Constituição Federal de 1988 e art. 3º da Lei n.º 10.101/2000. 

E) alimentação decorrente do Programa de Alimentação do Trabalhador 

INCORRETA. 

A Lei nº 6.321/1976 instituiu o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) com o objetivo de fornecer 
alimentação nutricionalmente adequada aos trabalhadores, mormente os de baixa renda. 

O art. 3º da referida lei prevê expressamente que tal verba não possui natureza remuneratória. 

159. Segundo o TST, o regime de compensação de jornada de trabalho terá validade garantida apenas 
se for ajustado mediante 

A) acordo coletivo ou convenção coletiva. 

B) acordo individual tácito ou escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

C) acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

D) convenção coletiva. 

E) acordo individual tácito ou escrito, acordo coletivo, convenção coletiva ou arbitragem. 

Comentários 

A questão exige conhecimento sobre compensação de jornada. 

A) acordo coletivo ou convenção coletiva. 

ERRADA 
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Esta alternativa está errada, pois, além do acordo coletivo ou convenção coletiva, a Súmula 85, I, do TST, 
também permite o acordo individual escrito. 

B) acordo individual tácito ou escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

ERRADA 

Esta alternativa está errada, pois, a questão pede que seja de acordo com o entendimento do TST, que prevê 
apenas acordo individual escrito e não acordo tácito, de acordo com a Súmula 85, I, do TST. 

C) acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

CERTA 

Esta alternativa está certa, pois, de acordo com a Súmula 85, I, do TST, a compensação de jornada de trabalho 
deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

D) convenção coletiva. 

ERRADA 

Esta alternativa está errada, pois, além da convenção coletiva, também está previsto o acordo coletivo e 
individual, de acordo com a Súmula 85, I, do TST. 

E) acordo individual tácito ou escrito, acordo coletivo, convenção coletiva ou arbitragem. 

ERRADA 

Esta alternativa está errada, pois, a Súmula 85, I, do TST, prevê apenas acordo individual escrito, acordo 
coletivo ou convenção coletiva. 

160. De acordo com o TST, nos casos permitidos em lei, havendo convocação do empregado para 
trabalhar no domingo ou feriado, a empresa deverá remunerar o empregado 

A) em dobro ou conceder-lhe dois dias de folga. 

B) em dobro ou conceder-lhe outro dia de folga para compensar o trabalho prestado. 

C) em valor correspondente ao dia de trabalho. 

D) em valor correspondente ao dia de trabalho, sem perda da remuneração relativa ao repouso semanal. 

E) em dobro, com perda da remuneração relativa ao repouso semanal. 

Comentários 

Esta questão exige conhecimento do TST sobre trabalho em domingos e feriados, não compensados. 

A) em dobro ou conceder-lhe dois dias de folga. 
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ERRADA 

Esta alternativa está errada, pois, é apenas um dia de folga e não dois. 

B) em dobro ou conceder-lhe outro dia de folga para compensar o trabalho prestado. 

CERTA 

Esta alternativa está certa, pois, de acordo com a Súmula nº 146 do TST, o trabalho prestado em domingos 
e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso 
semanal. 

C) em valor correspondente ao dia de trabalho. 

ERRADA 

Esta alternativa está errada, pois, se for pago, o valor será em  dobro. 

D) em valor correspondente ao dia de trabalho, sem perda da remuneração relativa ao repouso semanal. 

ERRADA 

Esta alternativa está errada, pois, se pago, o valor será em dobro. 

E) em dobro, com perda da remuneração relativa ao repouso semanal. 

ERRADA 

Esta alternativa está errada, pois, o trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser 
pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. 

161. No que concerne à equiparação salarial, julgue os seguintes itens à luz do entendimento do TST. 

I Desde que observados os requisitos legais, a equiparação salarial alcança os trabalhos intelectuais 
desenvolvidos pelos trabalhadores. 

II Para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço no 
emprego. 

III A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, 
desempenhando as mesmas tarefas, não importando a denominação dada aos cargos. 

IV Para configurar-se a equiparação, é imprescindível que, ao tempo da reclamação sobre a equiparação 
salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento. 

Estão certos apenas os itens 

A) I e II. 

B) III e IV. 
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C)  I, II e IV. 

D) II e III. 

E) I e III. 

Comentários 

ALTERNATIVA “E” É A CORRETA 

Item I e III estão corretos 

Item I - CORRETO 

De acordo com a Súmula nº 6, VII, do TST,  este item está correto. 

Item II - INCORRETO 

De acordo com a Súmula nº 6, II, do TST, este item está incorreto. 

Item III - CORRETO 

De acordo com a Súmula nº 6, III, do TST, este item está correto. 

Item IV - INCORRETO 

De acordo com a Súmula nº 6, IV, do TST, este item está incorreto. 

162. Uma lei estadual ampliou para cento e oitenta dias a licença-maternidade para as servidoras 
gestantes submetidas ao regime estatutário. Com base nisso, uma empregada pública celetista do mesmo 
estado da Federação requereu para si, em juízo, a extensão do referido benefício. 

Nessa situação hipotética, conforme o entendimento do TST, o requerimento de extensão do benefício 

A) não poderá ser atendido, porque a CLT proíbe equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito 
de remuneração de pessoal do serviço público. 

B) deverá ser atendido, visto que, nesse caso, se deve aplicar o princípio da isonomia. 

C) deverá ser atendido, pois não pode haver discriminação entre as mulheres no ambiente laboral. 

D) deverá ser atendido, porque o real beneficiário do direito à licença-maternidade é o nascituro. 

E) não poderá ser atendido, visto que a requerente está submetida a regime jurídico diverso daquele do 
grupo que lhe serviu de paradigma. 

Comentários 

A questão em tela exige conhecimento sobre os Informativos do TST. 

A) não poderá ser atendido, porque a CLT proíbe equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito 
de remuneração de pessoal do serviço público. 
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ERRADA 

Esta alternativa está errada, pois, como as servidoras possuem regime jurídico diverso, o pedido não pode 
ser atendido. 

B) deverá ser atendido, visto que, nesse caso, se deve aplicar o princípio da isonomia. 

ERRADA 

Esta alternativa está errada, pois, como as servidoras possuem regime jurídico diverso, o pedido não pode 
ser atendido. 

C) deverá ser atendido, pois não pode haver discriminação entre as mulheres no ambiente laboral. 

ERRADA 

Esta alternativa está errada, pois, as servidoras possuem regime jurídico diverso. 

D) deverá ser atendido, porque o real beneficiário do direito à licença-maternidade é o nascituro. 

ERRADA 

Esta alternativa está errada, pois, as servidoras possuem regime jurídico diverso, assim, o pedido não poderá 
ser atendido. 

E) não poderá ser atendido, visto que a requerente está submetida a regime jurídico diverso daquele do 
grupo que lhe serviu de paradigma. 

CERTA 

Esta alternativa está certa, pois, como a requerente possui regime jurídico do caso paradigma, o pedido não 
poderá ser atendido. 

163. De acordo com o entendimento do TST, se determinada empresa, que conta com cento e cinquenta 
empregados, dispensar, sem justa causa, trabalhador com deficiência e não fizer, nos termos da legislação 
pertinente, a contratação de outro empregado nas mesmas condições, tal dispensa será considerada 

A) ilegal, ainda que não interfira no atendimento ao percentual mínimo legal de cargos preenchidos por 
trabalhadores com deficiência. 

B) ilegal, porque os trabalhadores com deficiência possuem garantia de emprego por tempo indeterminado. 

C) legal, porque não há obrigação legal de o empregador contratar trabalhadores com deficiência. 

D) ilegal, devido ao fato de não haver justo motivo. 

E) legal, desde que a empresa mantenha o percentual mínimo legal de cargos preenchidos por trabalhadores 
com deficiência. 

Comentários 
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Trata-se de questão que exige conhecimento acerca do entendimento do TST a respeito do cumprimento do 
percentual legal previsto no art. 93 da Lei 8.213/91. 

A) ilegal, ainda que não interfira no atendimento ao percentual mínimo legal de cargos preenchidos por 
trabalhadores com deficiência. 

INCORRETA. 

De acordo com o entendimento do TST, se a dispensa não interferir no atendimento ao percentual mínimo 
legal previsto no art. 93 da Lei 8.213/91, ela será considerada legal (informativo 158). 

B) ilegal, porque os trabalhadores com deficiência possuem garantia de emprego por tempo indeterminado. 

INCORRETA. 

Os trabalhadores com deficiência não possuem garantia de emprego por tempo indeterminado. A dispensa 
sem justa causa do trabalhador com deficiência só será ilegal se o empregador não contratar outro 
trabalhador da mesma condição (art. 93, §1º, Lei 8.213/91), a fim de continuar cumprindo o percentual legal. 

C) legal, porque não há obrigação legal de o empregador contratar trabalhadores com deficiência. 

INCORRETA. 

O art. 93, I, da Lei 8.213/91 impõe a obrigação de o empregador preencher 2% dos seus cargos com 
trabalhadores com deficiência. 

D) ilegal, devido ao fato de não haver justo motivo. 

INCORRETA. 

Não há impedimento legal para a dispensa do trabalhador com deficiência sem justo motivo. 

E) legal, desde que a empresa mantenha o percentual mínimo legal de cargos preenchidos por trabalhadores 
com deficiência. 

CORRETA. 

A alternativa está de acordo com o entendimento do TST, presente no informativo 158. 

164. O sistema sindical brasileiro foi estabelecido para manter a correspondência entre a classe 
trabalhadora e a empresarial, de modo que, para cada sindicato representativo da categoria profissional, 
deve existir um sindicato representativo da categoria econômica correspondente. Essa regra, que não se 
aplica à categoria profissional diferenciada, denomina-se 

A) dissociação sindical. 

B) unicidade sindical. 

C) adequação setorial negociada. 



 

 

 

 

 

192 
569 

D) paralelismo simétrico sindical. 

E) desmembramento sindical. 

Comentários 

Esta questão exige conhecimento sobre princípios do direito coletivo do trabalho. 

A) dissociação sindical. 

ERRADA 

Esta alternativa está errada, pois, o paralelismo simétrico sindical consiste no princípio que estabelece o 
enquadramento dos sindicatos das categorias profissionais. 

B) unicidade sindical. 

ERRADA 

Esta alternativa está errada, pois, o paralelismo simétrico sindical consiste no princípio que estabelece o 
enquadramento dos sindicatos das categorias profissionais. 

C) adequação setorial negociada. 

ERRADA 

Esta alternativa está errada, pois, o paralelismo simétrico sindical consiste no princípio que estabelece o 
enquadramento dos sindicatos das categorias profissionais. 

D) paralelismo simétrico sindical. 

CERTA 

Esta alternativa está certa, pois, o paralelismo simétrico sindical consiste no princípio que estabelece o 
enquadramento dos sindicatos das categorias profissionais. De acordo com a regra geral, tal princípio aduz 
que o enquadramento do sindicato dos trabalhadores decorre do enquadramento dos empregadores. 

E) desmembramento sindical. 

ERRADA 

Esta alternativa está errada, pois, o paralelismo simétrico sindical consiste no princípio que estabelece o 
enquadramento dos sindicatos das categorias profissionais. 

165. João Carlos, diretor executivo com cargo de confiança na empresa Pato Azul S/A, foi transferido, 
de São Luis/MA para Joinville/SC, pelo período de seis meses, para trabalhar na implantação de uma filial. 
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Em função da transferência, João Carlos rescindiu antecipadamente o contrato de locação do apartamento 
em que residia, tendo que efetuar o pagamento de multa rescisória para o locador. 

Findo o prazo de seis meses, João Carlos voltou a trabalhar e residir na cidade de São Luis/MA, sendo 
novamente transferido, dessa vez, em definitivo, para a cidade de São José de Ribamar/MA, na mesma 
função, não obstante tenha continuado a residir em São Luis/MA. 

Neste caso, 

A) João Carlos somente poderia ser transferido para Joinville/SC ou São José de Ribamar/MA, se comprovado 
seu consentimento, pressuposto básico para a transferência. 

B) A empresa Pato Azul S/A é responsável pelo pagamento da multa rescisória do contrato de locação 
firmado por João Carlos e do adicional de vinte e cinco por cento dos salários que o empregado percebia 
naquela localidade, na transferência para Joinville/SC. 

C) Tendo em vista o caráter provisório da transferência para Joinville/SC, não é devido o reembolso das 
despesas com a mudança, mas apenas o pagamento do adicional de transferência. 

D) A transferência provisória para Joinville/SC independe da comprovação da necessidade do serviço, porque 
João Carlos exerce cargo de confiança. 

E) A transferência em definitivo para São José de Ribamar/MA acarreta o pagamento suplementar do 
adicional de transferência de 25% (vinte e cinco por cento). 

Comentários 

A questão traz um caso prático de transferência, explorando a aplicação de suas regras. 

A) João Carlos somente poderia ser transferido para Joinville/SC ou São José de Ribamar/MA, se comprovado 
seu consentimento, pressuposto básico para a transferência. 

ERRADA. 

A transferência temporária pode decorrer de necessidade de serviço, não se configurando como alteração 
contratual e, portanto, não exigindo consentimento do empregado, conforme se pode depreender da leitura 
do artigo 469, § 3º, da CLT. 

B) A empresa Pato Azul S/A é responsável pelo pagamento da multa rescisória do contrato de locação 
firmado por João Carlos e do adicional de vinte e cinco por cento dos salários que o empregado percebia 
naquela localidade, na transferência para Joinville/SC. 

CERTA. 

A transferência temporária pode decorrer de necessidade de serviço, não se configurando como alteração 
contratual e, portanto, não exigindo consentimento do empregado. Sua realização, entretanto, impõe o 
pagamento de adicional salarial e a responsabilização do empregador pelas despesas resultantes da 
transferência, conforme se pode depreender da leitura dos artigos 469, § 3º, e 470 da CLT. 

C) Tendo em vista o caráter provisório da transferência para Joinville/SC, não é devido o reembolso das 
despesas com a mudança, mas apenas o pagamento do adicional de transferência. 
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ERRADA. 

A transferência temporária pode decorrer de necessidade de serviço, não se configurando como alteração 
contratual e, portanto, não exigindo consentimento do empregado. Sua realização, entretanto, impõe o 
pagamento de adicional salarial e a responsabilização do empregador pelas despesas resultantes da 
transferência, conforme se pode depreender da leitura dos artigos 469, § 3º, e 470 da CLT. 

D) A transferência provisória para Joinville/SC independe da comprovação da necessidade do serviço, porque 
João Carlos exerce cargo de confiança. 

ERRADA. 

A possibilidade de transferência do empregado ligada ao exercício de cargo de confiança refere-se à 
transferência definitiva, tratada no artigo 469, caput e § 1º, não à transferência temporária tratada no artigo 
469, § 3º, ambos da CLT, que exige a necessidade de serviço em qualquer caso. 

E) A transferência em definitivo para São José de Ribamar/MA acarreta o pagamento suplementar do 
adicional de transferência de 25% (vinte e cinco por cento). 

ERRADA. 

O pagamento de adicional de transferência refere-se apenas à transferência temporária, nos termos do 
artigo 469, § 3º, da CLT, e não à transferência definitiva. Além disso, e principalmente, a transferência para 
São José de Ribamar/MA não configura alteração do contrato de trabalho, visto que não implica mudança 
de domicílio, conforme disposto no artigo 469 da CLT. 

166. Considere as seguintes assertivas sobre Direito Coletivo do Trabalho. 

I. As Federações em conjunto com as Confederações representativas de categorias econômicas ou 
profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a 
elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações. 

II. Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, por deliberação de 
Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos Estatutos, 
dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação, em primeira convocação, de um terço 
dos associados da entidade, se se tratar de Convenção, e dos interessados, no caso de Acordo, e, em 
segunda convocação, de dois terços dos mesmos. 

III. Não será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a dois anos. 

IV. O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de Convenção ou Acordo 
ficará subordinado à aprovação de Assembleia Geral dos Sindicatos convenentes ou partes acordantes, 
salvo autorização expressa na própria Convenção ou Acordo. 

Está correto APENAS o que consta em: 

A) III. 

B) I e IV. 

C) III e IV. 
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D) I. 

E) II e III. 

Comentários 

As assertivas da questão abordam algumas das regras pertinentes ao direito coletivo do trabalho. 

Assertiva I: 

ERRADA. 

Se a categoria não for organizada em sindicato, será a Federação a entidade competente para representar a 
categoria. A Confederação será titular deste direito apenas na falta da federação, conforme estabelecido no 
artigo 611, § 2º, da CLT. 

Assertiva II: 

ERRADA. 

A assertiva inverte os quóruns da primeira e da segunda convocação. A legislação estabelece que o quórum 
da primeira convocação é de dois terços dos filiados ao sindicato, no caso da convenção coletiva, e dos 
interessados, no caso do acordo, sendo de um terço no caso da segunda convocação, conforme estabelecido 
no artigo 612 da CLT. 

Assertiva III: 

CERTA. 

A legislação estabelece que a definição de prazo de vigência será obrigatória para as normas coletivas de 
trabalho, sendo que não poderá superar dois anos nos casos de convenção e acordo coletivos de trabalho. 
Ver, a respeito, o artigo 614, § 3º, da CLT. 

Assertiva IV: 

ERRADA. 

A legislação não prevê qualquer exceção à necessidade de aprovação da assembleia geral para fins de 
prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de Convenção ou Acordo, não se admitindo 
autorização prévia para tanto, conforme estabelecido no artigo 615 da CLT. 

Assim, apenas a assertiva III está certa e a alternativa a ser marcada é a de letra A. 

167. Maria foi contratada pelo frigorífico Boi Magro Ltda., em 10 de janeiro de 2012, para laborar no 
cargo de auxiliar de abate. 

No ano de sua contratação, Maria faltou dezesseis dias injustificadamente e a empresa concedeu o gozo 
de apenas quatorze dias corridos de férias, de 01 de março de 2013 a 14 de março de2013. 
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Ocorre que, em virtude de grave crise financeira, a empresa, mediante acordo coletivo com o Sindicato da 
Categoria, interrompeu totalmente suas atividades, no período de 15 de março de 2013 a 20 de maio de 
2013, porém continuou efetuando o pagamento dos salários aos empregados. 

Em dezembro de 2014, o frigorífico agendou férias de vinte dias para Maria no período de 15 de janeiro 
de 2015 a 03 de fevereiro de 2015, quando a empregada solicitou o pagamento de abono pecuniário de 
dez dias de suas férias. O pedido foi negado. 

Maria foi dispensada em 20 de março de 2015, quando recebeu o pagamento de 10 dias de férias vencidas 
acrescidas de um terço constitucional referente ao período de 2013/2014 e demais verbas rescisórias 
devidas. 

Com relação às férias, 

A) a empresa observou corretamente todos os períodos aquisitivos e concessivos, assim como concedeu 
férias corretamente à empregada. 

B) as férias de dez dias referentes ao período aquisitivo de 2013/2014 deveriam ser pagas em dobro 
acrescidas do terço constitucional. 

C) a empresa não poderia ter negado o pedido de Maria, uma vez que é facultado ao empregado converter 
um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe 
seria devida nos dias correspondentes. 

D) as férias do período aquisitivo de 2012/2013 de Maria deveriam ser de dezoito dias corridos. 

E) as férias do período aquisitivo de 2013/2014 deveriam ser pagas em dobro, uma vez que foram gozados 
após término do período concessivo. 

Comentários 

A questão traz um caso prático que explora a dinâmica de período aquisitivo e concessivo e o escalonamento 
do direito às férias. 

A) a empresa observou corretamente todos os períodos aquisitivos e concessivos, assim como concedeu 
férias corretamente à empregada. 

ERRADA. 

A empregada completou três períodos aquisitivos, vencidos nos dias 10 de janeiro de 2013, 2014 e 2015. As 
férias relativas ao primeiro foram concedidas a menor, pois a empregada teria direito a 18 dias. Quanto ao 
segundo período, as férias não foram adquiridas, pois a empregada passou mais de trinta dias sem trabalhar 
com percepção do salário por interrupção das atividades da empresa. Por fim, quanto ao terceiro período, 
as férias foram concedidas corretamente, pois embora a empregada tenha direito potestativo ao abono 
pecuniário de dez dias de férias, seu requerimento foi feito a destempo, pois o prazo para tanto era até 
quinze dias antes do término do período aquisitivo. Haveria, ainda, dois doze avos de férias proporcionais 
que deveriam ter sido indenizados na dispensa juntamente com os dez dias de férias não concedidos nem 
abonados. Confira-se, a respeito, os artigos 130, III, 133, III, 134 e 143 e § 1º, da CLT. 

B) as férias de dez dias referentes ao período aquisitivo de 2013/2014 deveriam ser pagas em dobro 
acrescidas do terço constitucional. 
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ERRADA. 

A empregada completou três períodos aquisitivos, vencidos nos dias 10 de janeiro de 2013, 2014 e 2015. As 
férias relativas ao primeiro foram concedidas a menor, pois a empregada teria direito a 18 dias. Quanto ao 
segundo período, as férias não foram adquiridas, pois a empregada passou mais de trinta dias sem trabalhar 
com percepção do salário por interrupção das atividades da empresa. Por fim, quanto ao terceiro período, 
as férias foram concedidas corretamente, pois embora a empregada tenha direito potestativo ao abono 
pecuniário de dez dias de férias, seu requerimento foi feito a destempo, pois o prazo para tanto era até 
quinze dias antes do término do período aquisitivo. Haveria, ainda, dois doze avos de férias proporcionais 
que deveriam ter sido indenizados na dispensa juntamente com os dez dias de férias não concedidos nem 
abonados. Confira-se, a respeito, os artigos 130, III, 133, III, 134 e 143 e § 1º, da CLT. 

C) a empresa não poderia ter negado o pedido de Maria, uma vez que é facultado ao empregado converter 
um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe 
seria devida nos dias correspondentes. 

ERRADA. 

A empregada completou três períodos aquisitivos, vencidos nos dias 10 de janeiro de 2013, 2014 e 2015. As 
férias relativas ao primeiro foram concedidas a menor, pois a empregada teria direito a 18 dias. Quanto ao 
segundo período, as férias não foram adquiridas, pois a empregada passou mais de trinta dias sem trabalhar 
com percepção do salário por interrupção das atividades da empresa. Por fim, quanto ao terceiro período, 
as férias foram concedidas corretamente, pois embora a empregada tenha direito potestativo ao abono 
pecuniário de dez dias de férias, seu requerimento foi feito a destempo, pois o prazo para tanto era até 
quinze dias antes do término do período aquisitivo. Haveria, ainda, dois doze avos de férias proporcionais 
que deveriam ter sido indenizados na dispensa juntamente com os dez dias de férias não concedidos nem 
abonados. Confira-se, a respeito, os artigos 130, III, 133, III, 134 e 143 e § 1º, da CLT. 

D) as férias do período aquisitivo de 2012/2013 de Maria deveriam ser de dezoito dias corridos. 

CERTA. 

A empregada completou três períodos aquisitivos, vencidos nos dias 10 de janeiro de 2013, 2014 e 2015. As 
férias relativas ao primeiro foram concedidas a menor, pois a empregada teria direito a 18 dias. Quanto ao 
segundo período, as férias não foram adquiridas, pois a empregada passou mais de trinta dias sem trabalhar 
com percepção do salário por interrupção das atividades da empresa. Por fim, quanto ao terceiro período, 
as férias foram concedidas corretamente, pois embora a empregada tenha direito potestativo ao abono 
pecuniário de dez dias de férias, seu requerimento foi feito a destempo, pois o prazo para tanto era até 
quinze dias antes do término do período aquisitivo. Haveria, ainda, dois doze avos de férias proporcionais 
que deveriam ter sido indenizados na dispensa juntamente com os dez dias de férias não concedidos nem 
abonados. Confira-se, a respeito, os artigos 130, III, 133, III, 134 e 143 e § 1º, da CLT. 

E) as férias do período aquisitivo de 2013/2014 deveriam ser pagas em dobro, uma vez que foram gozados 
após término do período concessivo. 

ERRADA. 
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A empregada completou três períodos aquisitivos, vencidos nos dias 10 de janeiro de 2013, 2014 e 2015. As 
férias relativas ao primeiro foram concedidas a menor, pois a empregada teria direito a 18 dias. Quanto ao 
segundo período, as férias não foram adquiridas, pois a empregada passou mais de trinta dias sem trabalhar 
com percepção do salário por interrupção das atividades da empresa. Por fim, quanto ao terceiro período, 
as férias foram concedidas corretamente, pois embora a empregada tenha direito potestativo ao abono 
pecuniário de dez dias de férias, seu requerimento foi feito a destempo, pois o prazo para tanto era até 
quinze dias antes do término do período aquisitivo. Haveria, ainda, dois doze avos de férias proporcionais 
que deveriam ter sido indenizados na dispensa juntamente com os dez dias de férias não concedidos nem 
abonados. Confira-se, a respeito, os artigos 130, III, 133, III, 134 e 143 e § 1º, da CLT. 

168. Com relação ao aprendiz, é correto afirmar: 

A) O contrato de aprendizagem é contrato de trabalho especial, ajustado por escrito, por prazo determinado 
ou indeterminado, devendo, obrigatoriamente, ser anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

B) Considera-se aprendiz, o adolescente ou jovem, entre 14 e 24 anos, com deficiência ou não, que esteja 
matriculado e frequentando escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrito em programa de 
aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional 
metódica. 

C) Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem 
a frequência à escola, desde que o aprendiz tenha concluído o ensino fundamental. 

D) Terão preferência, em igualdade de condições, para admissão aos lugares de aprendizes de um 
estabelecimento industrial, em primeiro lugar, os filhos, inclusive os órfãos, e em segundo lugar, os irmãos 
dos seus empregados. 

E) A jornada de trabalho legalmente permitida ao aprendiz é de no máximo seis horas diárias para aqueles 
que não concluíram o ensino médio e de oito horas para aqueles que concluíram o ensino fundamental, 
computadas ou não as horas destinadas às atividades teóricas e prática. 

Comentários 

As alternativas da questão exploram diversas questões relativas ao tema do contrato de aprendizagem. 

A) O contrato de aprendizagem é contrato de trabalho especial, ajustado por escrito, por prazo determinado 
ou indeterminado, devendo, obrigatoriamente, ser anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

ERRADA. 

O contrato de aprendizagem será celebrado como regra por prazo determinado, limitado a dois anos, 
conforme estabelecido pelo artigo 428 da CLT. 

B) Considera-se aprendiz, o adolescente ou jovem, entre 14 e 24 anos, com deficiência ou não, que esteja 
matriculado e frequentando escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrito em programa de 
aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional 
metódica. 

ERRADA. 
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O aprendiz com deficiência não está sujeito ao limite etário de vinte e quatro anos, conforme estabelecido 
no artigo 428, § 5º, da CLT. 

C) Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem 
a frequência à escola, desde que o aprendiz tenha concluído o ensino fundamental. 

CERTA. 

Embora o contrato de aprendizagem esteja necessariamente ligado à formação profissional, a ausência de 
oferta de ensino médio na localidade pode autorizar sua celebração sem a frequência à escola para aqueles 
jovens que já tenham concluído o ensino fundamental, conforme estabelecido no artigo 428, § 7º, da CLT. 

D) Terão preferência, em igualdade de condições, para admissão aos lugares de aprendizes de um 
estabelecimento industrial, em primeiro lugar, os filhos, inclusive os órfãos, e em segundo lugar, os irmãos 
dos seus empregados. 

ERRADA. 

A regra que estabelecia a preferência de admissão para filhos e irmãos dos empregados foi revogada pela 
Lei nº 10.097/2000. Confira-se, a respeito a redação antiga e a atual do artigo 430 da CLT. 

E) A jornada de trabalho legalmente permitida ao aprendiz é de no máximo seis horas diárias para aqueles 
que não concluíram o ensino médio e de oito horas para aqueles que concluíram o ensino fundamental, 
computadas ou não as horas destinadas às atividades teóricas e prática. 

ERRADA. 

O limite de duração do trabalho do aprendiz é de seis horas diárias, podendo ser estendido a oito apenas se 
para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas 
destinadas à aprendizagem teórica, conforme estabelecido no artigo 432 e § 1º da CLT. 

169. Maria do Carmo foi contratada em junho de 2009, pela empresa Vai de Pressa Logística Ltda., para 
prestar serviços em São José do Ribamar/MA, no cargo de ajudante geral, percebendo salário de R$ 
1.200,00. 

Em dezembro de 2012, Maria do Carmo foi promovida para o cargo de assistente administrativo, sendo 
seu salário majorado para R$ 1.800,00. 

Izabelita foi contratada pela empresa Vai de Pressa Logística Ltda., em setembro de 2014, para prestar 
serviços em São Luís/MA, na função de auxiliar administrativo, com salário de R$ 1.500,00. 

Maria do Carmo e Izabelita executam as mesmas atividades, com a mesma produtividade e perfeição 
técnica, cumprindo, inclusive, a mesma jornada de trabalho. 

De acordo com a legislação trabalhista e entendimento jurisprudencial sumulado, em relação ao direito à 
equiparação salarial com Maria do Carmo, Izabelita. 

A) somente teria direito à equiparação salarial se a empresa possuísse pessoal organizado em quadro de 
carreira, devidamente homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
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B) tem direito à equiparação salarial, pois executa as mesmas atividades, com a mesma produtividade e 
perfeição técnica, na mesma localidade, bem como a diferença de tempo de serviço não é superior a dois 
anos. 

C) não terá direito à equiparação salarial, pois apesar de executar as mesmas atividades, com a mesma 
produtividade e perfeição técnica, com diferença de tempo de serviço não superior a dois anos, Izabelita e 
Maria do Carmo não trabalham na mesma localidade.  

D) não terá direito à equiparação salarial, pois os cargos de Maria do Carmo e Izabelita não possuem a mesma 
denominação. 

E) não terá direito à equiparação salarial, pois Maria do Carmo tem mais de dois anos de tempo no emprego. 

Comentários 

A questão traz um caso prático sobre a equiparação salarial. 

A) somente teria direito à equiparação salarial se a empresa possuísse pessoal organizado em quadro de 
carreira, devidamente homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

ERRADA. 

A organização do pessoal da empresa em quadro de carreira homologado pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego é uma das possibilidades de exclusão do direito à equiparação salarial, nos termos do artigo 461, § 
2º, da CLT, na redação vigente à data da prova. 

B) tem direito à equiparação salarial, pois executa as mesmas atividades, com a mesma produtividade e 
perfeição técnica, na mesma localidade, bem como a diferença de tempo de serviço não é superior a dois 
anos. 

CERTA. 

Os requisitos básicos para a atribuição do direito à equiparação salarial são exatamente o desempenho da 
mesma função, com a mesma produtividade e perfeição técnica, na mesma localidade, bem como a 
diferença de tempo de serviço não ser superior a dois anos. É o que está previsto no artigo 461 e § 1º da CLT, 
na redação vigente à data da prova. 

C) não terá direito à equiparação salarial, pois apesar de executar as mesmas atividades, com a mesma 
produtividade e perfeição técnica, com diferença de tempo de serviço não superior a dois anos, Izabelita e 
Maria do Carmo não trabalham na mesma localidade.  

ERRADA. 

A jurisprudência entende que municípios pertencentes à mesma região metropolitana, como ocorre com 
São Luís e São José de Ribamar, enquadram-se no conceito de mesma localidade. Confira-se, a respeito, o 
item X da súmula 6 do TST. 
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D) não terá direito à equiparação salarial, pois os cargos de Maria do Carmo e Izabelita não possuem a mesma 
denominação. 

ERRADA. 

A denominação do cargo é irrelevante para a configuração do direito à equiparação salarial, sendo 
determinante apenas a identidade de função, isto é, o conjunto de tarefas desempenhadas por cada 
empregado. Confira-se, a respeito, o item III da súmula 6 do TST. 

E) não terá direito à equiparação salarial, pois Maria do Carmo tem mais de dois anos de tempo no emprego. 

ERRADA. 

O limite de dois anos estabelecido pela legislação diz respeito à diferença de tempo de serviço na função 
entre equiparando e paradigma, não ao total de tempo de emprego do paradigma, conforme inteligência do 
item II da súmula 6 do TST. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

170. São legitimados ativos para propor ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo 
Tribunal Federal, dentre outros: 

A) Presidente da República; Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Mesa do Senado  Federal, 
Mesa da Câmara dos Deputados e Mesa das Assembleias Legislativas dos Estados  e do Distrito Federal e 
Procuradores Gerais dos Estados Membros. 

B) Presidente da República; Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Mesa da Câmara  dos 
Deputados; Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e partido político com  representação no 
Congresso Nacional 

C) Presidente da República; Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Partidos  Políticos; Mesa do 
Senado Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Mesa das Assembleias  Legislativas dos Estados e do 
Distrito Federal e qualquer partido político com registro no  Tribunal Superior Eleitoral 

D) Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Mesa do Senado Federal, Mesa da  Câmara dos 
Deputados e Mesa das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal e confederação sindical ou 
entidade de classe de âmbito regional. 

E) Presidente da República; Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Mesa do Senado  Federal; 
Mesa da Câmara dos Deputados e Tribunais de Justiça dos Estados Membros e do  Distrito Federal 

Comentários 

A questão exigiu o conhecimento do artigo 103 da Constituição Federal, o qual elenca os legitimados ativos 
para propor ação declaratória de constitucionalidade . 

Nesse sentido, os legitimados são:  O  Presidente da República, a Mesa do Senado Federal ,a Mesa da Câmara 
dos Deputados, a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador 
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de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou 
entidade de classe de âmbito nacional. 

A) Presidente da República; Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Mesa do Senado  Federal, 
Mesa da Câmara dos Deputados e Mesa das Assembleias Legislativas dos Estados  e do Distrito Federal e 
Procuradores Gerais dos Estados Membros. 

ERRADA 

A assertiva está errada por dizer que Procuradores Gerais dos Estados Membros tem legitimidade para 
propor a ação declaratória de constitucionalidade, pois não possuem. O artigo 103 da Constituição Federal 
elenca os legitimados ativos para propor a ação e não prevê Procurador-Geral dos Estados, mas apenas 
Procurador-Geral da República. 

B) Presidente da República; Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Mesa da Câmara  dos 
Deputados; Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e partido político com  representação no 
Congresso Nacional 

CERTA 

A assertiva está correta pois todos os casos apresentados estão previstos como legitimados ativos para 
propor ação declaratória de constitucionalidade, de acordo com previsão legal do artigo 103 da Constituição 
Federal. 

C) Presidente da República; Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Partidos  Políticos; Mesa do 
Senado Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Mesa das Assembleias  Legislativas dos Estados e do 
Distrito Federal e qualquer partido político com registro no  Tribunal Superior Eleitoral 

ERRADA 

A assertiva está errada pois não é qualquer partido político com registro no Tribunal Superior Eleitoral, mas 
sim partido político com representação no Congresso Nacional. Os outros apresentados possuem 
legitimidade. 

D) Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Mesa do Senado Federal, Mesa da  Câmara dos 
Deputados e Mesa das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal e confederação sindical ou 
entidade de classe de âmbito regional. 

ERRADA 

A assertiva está errada pois não há previsão de legitimidade ativa para entidade de classe de âmbito regional 
para propor ação declaratória de constitucionalidade, mas sim em âmbito nacional. Logo, o erro está em 
dizer que é regional. Os outros casos possuem legitimidade, conforme expressa previsão do artigo 103 da 
Constituição Federal. 
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E) Presidente da República; Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Mesa do Senado  Federal; 
Mesa da Câmara dos Deputados e Tribunais de Justiça dos Estados Membros e do  Distrito Federal 

ERRADA 

A assertiva está errada pois não há previsão de Tribunais de Justiça dos Estados membros e do Distrito 
Federal possuírem legitimidade para propor ação declaratória de constitucionalidade, conforme previsão do 
artigo 103 da Constituição Federal. 

171. Quanto ao mandado de segurança, é correto afirmar: 

A) A chamada “teoria da encampação” do ato não encontra espaço no mandado de segurança, 
especialmente pela referência expressa da lei no sentido de que autoridade coatora é aquela que 
efetivamente tenha praticado o ato impugnado. 

B) Com a edição do novo Código de Processo Civil em 2015, o reexame necessário em mandado de segurança 
previsto na lei especial foi revogado. 

C) Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação, a qual somente poderá ser interposta 
pelo impetrante ou pela pessoa jurídica de direito público devidamente  representada. 

D) Em caso de comprovada desídia da autoridade coatora, ou da pessoa jurídica a que estiver vinculada, no 
que diz respeito ao ato apontado como coator, caberá a condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios atendendo ao princípio da causalidade. 

E) O mandado de segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais 
anteriores à impetração, uma vez que não se constitui e nem substitui ação de cobrança. 

Comentários 

Questão exige o conhecimento do instituto do Mandado de Segurança previsto na Lei 12.016/09, bem como 
as jurisprudência dos tribunais superiores atinentes, presentes nas Súmulas 628 do STJ e na Súmula 269 do 
STF. 

A) A chamada “teoria da encampação” do ato não encontra espaço no mandado de segurança, 
especialmente pela referência expressa da lei no sentido de que autoridade coatora é aquela que 
efetivamente tenha praticado o ato impugnado. 

INCORRETA 

Segundo a Súmula 628 do STJ, a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança, se, 
cumulativamente, existir vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou 
a prática do ato, houver manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas, e, por sim, se houver 
ausência de modificação de competência estabelecida na CF.   

B) Com a edição do novo Código de Processo Civil em 2015, o reexame necessário em mandado de segurança 
previsto na lei especial foi revogado. 

INCORRETA 
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O duplo grau de jurisdição obrigatório (reexame necessário), previsto no Artigo 14, §1° da Lei 12.016/09 NÃO 
foi revogado, ainda sendo perfeitamente aplicável, mesmo com a edição do novo CPC. 

C) Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação, a qual somente poderá ser interposta 
pelo impetrante ou pela pessoa jurídica de direito público devidamente  representada. 

INCORRETA. 

Segundo o Artigo 14, §2° da Lei 12.016/09, o direito de recorrer também estende-se à autoridade coatora. 

D) Em caso de comprovada desídia da autoridade coatora, ou da pessoa jurídica a que estiver vinculada, no 
que diz respeito ao ato apontado como coator, caberá a condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios atendendo ao princípio da causalidade. 

INCORRETA 

Nos termos do Artigo 25 da Lei 12.016/09, não cabem, no processo de mandado de segurança, a condenação 
ao pagamento de honorários advocatícios, mas somente a aplicação de sanções no caso de litigância de má-
fé. 

E) O mandado de segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais 
anteriores à impetração, uma vez que não se constitui e nem substitui ação de cobrança. 

CORRETA 

Nos moldes da Súmula 269 do STF, o mandado de segurança NÃO é substitutivo de ação de cobrança. 

172. Quanto ao Presidente da República, é correto afirmar: 

A) O poder executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado por Ministros de Estado, os quais 
serão nomeados após terem seus nomes submetidos à votação pelo Senado Federal. 

B) O Presidente da República, na vigência de seu mandato, poderá ser responsabilizado por atos estranhos 
ao exercício de suas funções, desde que a acusação seja admitida por dois terços da Câmara dos Deputados. 

C) Em caso de vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente, serão sucessivamente chamados ao 
exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo 
Tribunal Federal. 

D) O Presidente da República não poderá, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do  país por mais 
de 24 horas, sob pena de perda do cargo. 

E) Nos crimes de responsabilidade, admitida a acusação por dois terços do Senado Federal,  o Presidente da 
República ficará suspenso de suas funções. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimento do Poder Executivo disposto na Constituição Federal, notadamente quanto 
as atribuições e responsabilidades do Presidente da República. 
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A) O poder executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado por Ministros de Estado, os quais 
serão nomeados após terem seus nomes submetidos à votação pelo Senado Federal. 

ERRADA. 

Os Ministros de Estados serão nomeados e exonerados pelo Presidente da República, nos termos do art. 84, 
I, da CF/88, sem necessidade de votação do Senado Federal 

B) O Presidente da República, na vigência de seu mandato, poderá ser responsabilizado por atos estranhos 
ao exercício de suas funções, desde que a acusação seja admitida por dois terços da Câmara dos Deputados. 

ERRADA. 

O presidente da República não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, 
nos termos do art. 86, § 4º, da CF/88 

C) Em caso de vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente, serão sucessivamente chamados ao 
exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo 
Tribunal Federal. 

CERTA. 

Nos exatos termos do art. 80, caput, da CF/88, que estabelece exatamente a mesma ordem e disposição da 
alternativa. 

D) O Presidente da República não poderá, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do  país por mais 
de 24 horas, sob pena de perda do cargo. 

ERRADA. 

O Presidente não poderá ausentar-se do país, sem licença do Congresso Nacional, em períodos superiores a 
15 dias, nos termos do art. 83, da CF/88, podendo sair sem licença em prazo inferior a esse. 

E) Nos crimes de responsabilidade, admitida a acusação por dois terços do Senado Federal,  o Presidente da 
República ficará suspenso de suas funções. 

ERRADA. 

Nos termos do art. 86, caput, quem admite a acusação contra o Presidente da República é Câmara dos 
Deputados e não o Senado Federal. 

173. Considerando o sistema tributário nacional, previsto na Constituição da República, é correto 
afirmar: 

A) Compete aos Estados-Membros e ao Distrito Federal a instituição de imposto sobre a propriedade rural e 
grandes fortunas, nos termos da lei complementar. 
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B) A não cumulatividade, por meio da qual se justifica a compensação do que for devido em cada operação 
com o montante cobrado nas anteriores, é aplicável somente ao imposto sobre circulação de mercadorias e 
serviços, de competência dos Estados-Membros e do Distrito Federal. 

C) A Constituição da República autoriza todos os entes federativos a instituir, mediante lei complementar, 
impostos que nela não estejam previstos, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou 
base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição. 

D) Apenas a União, os Estados Membros e o Distrito Federal poderão instituir, mediante lei  complementar, 
impostos que nela não estejam previstos, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou 
base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição. 

E) Um dos princípios fundamentais dos tributos é o da estrita legalidade, sendo permitido apenas à União, 
mediante lei complementar, instituir impostos que não estejam enumerados no art. 153 da Constituição da 
República. 

Comentários 

O candidato precisará para responder a alternativa de conhecimentos acerca da tributação e do Orçamento 
Constitucional Federal, especialmente os Artigos 153 à 155. 

A) Compete aos Estados-Membros e ao Distrito Federal a instituição de imposto sobre a propriedade rural e 
grandes fortunas, nos termos da lei complementar. 

ERRADA. 

De acordo com o art. 153, VI, VII, da CF/88, compete privativamente a União instituir imposto sobre a 
propriedade rural e grandes fortunas, nos termos da lei complementar. 

B) A não cumulatividade, por meio da qual se justifica a compensação do que for devido em cada operação 
com o montante cobrado nas anteriores, é aplicável somente ao imposto sobre circulação de mercadorias e 
serviços, de competência dos Estados-Membros e do Distrito Federal. 

ERRADA. 

A não cumulatividade, por meio da qual se justifica a compensação do que for devido em cada operação com 
o montante cobrado nas anteriores, é aplicável ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços bem 
como ao IPI, PIS e Cofins, na forma do Artigo 153, 155 e 195 da Constituição Federal. 

C) A Constituição da República autoriza todos os entes federativos a instituir, mediante lei complementar, 
impostos que nela não estejam previstos, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou 
base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição. 

ERRADA. 

A Constituição da República autoriza apenas a união, mediante lei complementar, impostos que nela não 
estejam  previstos, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios 
dos discriminados na Constituição. Inteligência do Artigo 154 da Constituição Federal. 
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D) Apenas a União, os Estados Membros e o Distrito Federal poderão instituir, mediante lei  complementar, 
impostos que nela não estejam previstos, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou 
base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição. 

ERRADA. 

A Constituição da República autoriza apenas a união, mediante lei complementar, impostos que nela não 
estejam  previstos, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios 
dos discriminados na Constituição. Inteligência do Artigo 154 da Constituição Federal. 

E) Um dos princípios fundamentais dos tributos é o da estrita legalidade, sendo permitido apenas à União, 
mediante lei complementar, instituir impostos que não estejam enumerados no art. 153 da Constituição da 
República. 

CERTA. 

A Constituição da República autoriza apenas a união, mediante lei complementar, impostos que nela não 
estejam  previstos, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios 
dos discriminados na Constituição. Inteligência do Artigo 154 da Constituição Federal. 

174. Em relação ao Governador do Estado, observada a Constituição Estadual, é correto afirmar: 

A) O Governador será submetido a processo e julgamento, nos crimes de responsabilidade,  perante a 
Assembleia Legislativa e, nos comuns, perante o Superior Tribunal de Justiça. 

B) Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou vacância dos respectivos cargos, serão 
sucessivamente chamados ao exercício da governança o Presidente  do Tribunal de Justiça e o Presidente da 
Assembleia Legislativa. 

C) Vagando os cargos de Governador e ViceGovernador, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a 
última vaga, pouco importando o tempo restante de mandato 

D) Dentre suas atribuições privativas está a de nomear e exonerar os Secretários de Estado  e o Procurador 
Geral do Estado, ouvida a Assembleia Legislativa. 

E) O Governador e o Vice-Governador serão eleitos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos, noventa 
dias antes do término do mandato governamental vigente, atendidas as demais condições da legislação 
eleitoral. 

Comentários 

A resolução da questão exigia conhecimento dos arts. 64; 67; 68, § 1º; 71, VI; e 73 da CESC. 

A) O Governador será submetido a processo e julgamento, nos crimes de responsabilidade,  perante a 
Assembleia Legislativa e, nos comuns, perante o Superior Tribunal de Justiça. 

CERTA. 

Nos termos exatos do art. 73, da Constituição Estadual de Santa Catarina. 
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B) Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou vacância dos respectivos cargos, serão 
sucessivamente chamados ao exercício da governança o Presidente  do Tribunal de Justiça e o Presidente da 
Assembleia Legislativa. 

ERRADA. 

Segundo o art. 67 da Constituição Estadual de Santa Catarina, "em caso de impedimento do Governador e 
do Vice-Governador, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da 
governança o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça" 

C) Vagando os cargos de Governador e ViceGovernador, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a 
última vaga, pouco importando o tempo restante de mandato 

ERRADA. 

Segundo o art. 68, § 1º, da CESC, ocorrendo a vacância nos últimos dois anos de mandato, "a eleição para 
ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pela Assembleia Legislativa, por maioria 
absoluta". 

D) Dentre suas atribuições privativas está a de nomear e exonerar os Secretários de Estado  e o Procurador 
Geral do Estado, ouvida a Assembleia Legislativa. 

ERRADA. 

O art. 71, VI, da CESC prevê que são atribuições privativas do Governador do Estado "nomear e exonerar os 
Secretários de Estado e o Procurador-Geral do Estado", sem exigir que seja ouvida a Assembleia Legislativa. 

E) O Governador e o Vice-Governador serão eleitos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos, noventa 
dias antes do término do mandato governamental vigente, atendidas as demais condições da legislação 
eleitoral. 

ERRADA. 

Segundo o art. 64, CESC, a idade mínima para ser elegível para os cargos de Governador e Vice-Governador 
é de 30 anos. 

175. Em relação ao sistema de defesa do Estado, é correto afirmar: 

A) Para a decretação do estado de sítio, o Presidente da República dependerá, apenas e tão somente, da 
ouvida do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. 

B) Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, não havendo qualquer 
possibilidade de apuração das responsabilidades por eventuais ilícitos cometidos por seus executores ou 
agentes durante o seu período. 

C) O Presidente da República pode, ouvido apenas o Congresso Nacional, decretar estado de defesa para 
preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social. 
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D) O chamada “sistema constitucional de crises”, do qual o estado de defesa e o estado de sítio são espécies, 
é marcado pela necessidade e temporariedade. 

E) Ainda que durante o estado de defesa possam ocorrer restrições a direitos, neles não se incluem os direitos 
de reunião e sigilo de correspondência. 

Comentários 

A resolução da questão exigiu conhecimentos acerca do "sistema constitucional de crises" e dos dispositivos 
constitucionais relativos ao estado de defesa e ao estado de sítio (em especial os arts. 136, 137, 138 e 141 
da CF/88). 

A) Para a decretação do estado de sítio, o Presidente da República dependerá, apenas e tão somente, da 
ouvida do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. 

ERRADA. 

A decretação do estado de sítio depende de autorização do Congresso Nacional, nos termos do art. 137, 
caput, da CF/88. 

B) Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, não havendo qualquer 
possibilidade de apuração das responsabilidades por eventuais ilícitos cometidos por seus executores ou 
agentes durante o seu período. 

ERRADA. 

Nos termos do art. 141 da CF/88, após cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão seus efeitos, 
"sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes". 

C) O Presidente da República pode, ouvido apenas o Congresso Nacional, decretar estado de defesa para 
preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social. 

ERRADA. 

Segundo o art. 136 da CF/88, o Presidente da República precisa deve ouvir o Conselho da República e o 
Conselho de Defesa Nacional ao decretar estado de defesa. 

D) O chamada “sistema constitucional de crises”, do qual o estado de defesa e o estado de sítio são espécies, 
é marcado pela necessidade e temporariedade. 

CERTA. 

O sistema constitucional de crises, na forma do estado de defesa e do estado de sítio, tem como 
características a necessidade e temporariedade. 

E) Ainda que durante o estado de defesa possam ocorrer restrições a direitos, neles não se incluem os direitos 
de reunião e sigilo de correspondência. 
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ERRADA. 

O art. 136, § 1º, I da CF/88 lista os direitos que podem ser restringidos durante o estado de defesa, incluindo 
direitos de reunião e sigilo de correspondência. 

176. No que se refere aos direitos de nacionalidade, é correto afirmar: 

A) Os cargos de Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados,  Presidente do Senado 
Federal e Ministro do Supremo Tribunal Federal poderão ser ocupados por brasileiros natos ou naturalizados. 

B) São brasileiros natos os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do 
Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde  que requeiram a nacionalidade 
brasileira. 

C) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde  que sejam 
registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e  optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

D) A lei não poderá, em qualquer hipótese e sob pena de violação ao princípio da igualdade,  estabelecer 
distinção entre brasileiros natos e naturalizados. 

E) Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de  brasileiros, 
serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, sem possibilidade de qualquer distinção entre uns e 
outros. 

Comentários 

A resolução da questão exigiu conhecimento do art. 12 da CF/88, que trata da nacionalidade. 

A) Os cargos de Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados,  Presidente do Senado 
Federal e Ministro do Supremo Tribunal Federal poderão ser ocupados por brasileiros natos ou naturalizados. 

ERRADA. 

Segundo o art. 12, § 3º, da CF/88, os cargos de Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos 
Deputados, Presidente do Senado Federal e Ministro do Supremo Tribunal Federal são privativos de 
brasileiros natos. 

B) São brasileiros natos os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do 
Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde  que requeiram a nacionalidade 
brasileira. 

ERRADA. 

O art. 12, II, b, da CF/88, prevê que são brasileiros naturalizados, "os estrangeiros de qualquer nacionalidade, 
residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, 
desde que requeiram a nacionalidade brasileira". 
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C) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde  que sejam 
registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e  optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

CERTA. 

Nos termos exatos do art. 12, I, c, da CF/88. 

D) A lei não poderá, em qualquer hipótese e sob pena de violação ao princípio da igualdade,  estabelecer 
distinção entre brasileiros natos e naturalizados. 

ERRADA. 

O art. 12, § 2º, da CF/88, estabelece que a lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e 
naturalizados, "salvo nos casos previstos nesta Constituição". 

E) Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de  brasileiros, 
serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, sem possibilidade de qualquer distinção entre uns e 
outros. 

ERRADA. 

O próprio texto do art. 12, § 1º, da CF/88, que traz essa equiparação de direitos, traz uma ressalva ("salvo os 
casos previstos nesta Constituição"). 

177. Em relação ao controle de constitucionalidade das normas frente à Constituição Estadual, é correto 
afirmar: 

A) No caso de uma ação direta de inconstitucionalidade que confronte uma norma municipal com dispositivo 
da Constituição Estadual que é mera reprodução da Constituição Federal,  o Tribunal de Justiça não poderá 
julgar a demanda, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 

B) Estão legitimados à propositura de ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos  normativos 
estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, dentre outros, o  Prefeito, a Mesa da Câmara ou 
um quarto dos Vereadores. 

C) Somente pelo voto da maioria simples de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial 
poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal. 

D) Proposta a ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado, o autor poderá requerer 
a desistência da demanda, até que sejam apresentadas as informações solicitadas aos órgãos ou às 
autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. 

E) Ao declarar a inconstitucionalidade, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de  excepcional 
interesse social, poderá o Tribunal de Justiça, pela maioria simples de seus membros, restringir os efeitos 
daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 
momento que venha a ser fixado. 

Comentários 
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A resolução da questão exigiu conhecimentos acerca da ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do 
Estado de Santa Catarina, com base na Constituição estadual e outros dispositivos legais estaduais 
pertinentes (em especial a Lei n. 12.069/2001). 

A) No caso de uma ação direta de inconstitucionalidade que confronte uma norma municipal com dispositivo 
da Constituição Estadual que é mera reprodução da Constituição Federal,  o Tribunal de Justiça não poderá 
julgar a demanda, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 

ERRADA 

A ação direta de inconstitucionalidade contra norma municipal que contraria dispositivo da Constituição 
Estadual é sempre de competência do Tribunal de Justiça, não havendo usurpação de competência do 
Supremo Tribunal Federal. 

B) Estão legitimados à propositura de ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos  normativos 
estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, dentre outros, o  Prefeito, a Mesa da Câmara ou 
um quarto dos Vereadores. 

CERTA 

Essa alternativa foi apontada pela banca como o gabarito da questão, em consonância com o art. 85, VII, da 
CESC.  

É importante ressaltar, entretanto, que o referido dispositivo menciona que os atores apontados só possuem 
legitimidade quando se tratar "quando se tratar de lei ou ato normativo municipal". Dessa forma, a assertiva 
não se encontra completamente correta. 

C) Somente pelo voto da maioria simples de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial 
poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal. 

ERRADA 

Segundo o art. 84 da CESC, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou 
municipal precisa ser julgada procedente pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal de Justiça 
ou dos membros do respectivo órgão especial. 

D) Proposta a ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado, o autor poderá requerer 
a desistência da demanda, até que sejam apresentadas as informações solicitadas aos órgãos ou às 
autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. 

ERRADA 

Após proposta a ação direta de inconstitucionalidade, não pode haver desistência da demanda, em virtude 
do princípio da indisponibilidade, previsto no art. 5º da Lei Estadual n. 12.069/2001. 

E) Ao declarar a inconstitucionalidade, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de  excepcional 
interesse social, poderá o Tribunal de Justiça, pela maioria simples de seus membros, restringir os efeitos 
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daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 
momento que venha a ser fixado. 

ERRADA 

A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade só pode ocorrer pelo voto de dois terços 
dos membros do Tribunal de Justiça, conforme disposto no art. 17 da Lei Estadual n. 12.069/2001. 

178. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) no que diz respeito ao Poder 
Judiciário. 

 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

A) F • F • V • V • V 

B) F • V • F • F • F 

C) V • V • V • F • F 

D) V • F • V • V • V 

E) V • F • V • V • V 
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Comentários 

Assertiva I. 

CERTA. 

Assertiva correta, uma vez que em consonância com o art. 103-B, da CF. 

Assertiva II. 

CERTA. 

Assertiva correta, uma vez que em conformidade com o Art. 104 e parágrafo único da CF. 

Assertiva III. 

CERTA. 

Assertiva correta, uma vez que em consonância com o art. 119, incs. I e II, da CF. 

Assertiva IV 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente 
nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, conforme art. 105, inc. I, alínea "a". 

Assertiva V 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que nos termos do art. 93 da CF a lei complementar que disporá sobre o estatuto 
da magistratura é de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. 

179. Quanto aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República, é correto 
afirmar: 

A) São gratuitos, para os reconhecidamente pobres e na forma da lei, o registro civil de nascimento e a 
certidão de óbito. 

B) São gratuitas todas as ações de habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. 

C) O mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por partido político registrado no Tribunal 
Superior Eleitoral e por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 

D) Sob pena de violar sua soberania nacional, a Constituição da República não permite que o  Brasil se 
submeta à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. 
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E) Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados,  em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por maioria simples dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. 

Comentários 

A questão exige do candidato conhecimentos acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos no art. 
5º, da Constituição Federal. 

A) São gratuitos, para os reconhecidamente pobres e na forma da lei, o registro civil de nascimento e a 
certidão de óbito. 

CERTA. 

Assertiva correta, uma vez que se encontra em consonância com o art. 5º, inc. LXXVI, da CF. 

B) São gratuitas todas as ações de habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que nos termos do art. 5º, inc. LXXVII, da CF, são gratuitas apenas as ações de 
habeas corpus e habeas data. 

C) O mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por partido político registrado no Tribunal 
Superior Eleitoral e por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político 
com representação no Congresso Nacional, na forma do art. 5º, inc. LXX, alínea "a", da CF. 

D) Sob pena de violar sua soberania nacional, a Constituição da República não permite que o  Brasil se 
submeta à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que em dissonância com o art. 5º, § 4º, da Constituição Federal. 

E) Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados,  em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por maioria simples dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que em dissonância com o art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, o qual exige 
um quorum de três quintos para fins de aprovação do tratado. 
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180. No que diz respeito ao Tribunal de Contas do Estado, observada a Constituição Estadual, é correto  
afirmar: 

A) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por nove Conselheiros, sendo que quatro serão indicados 
pela Assembleia Legislativa e cinco pelo Governador do Estado. 

B) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por sete Conselheiros, sendo que todos serão  indicados 
pelo Governador do Estado. 

C) Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão nomeados dentre os brasileiros que tenham  mais de vinte e 
um anos de idade, idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, 
econômicos e financeiros ou de administração pública. 

D) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por sete Conselheiros, sendo que quatro serão indicados 
pela Assembleia Legislativa e três pelo Governador do Estado 

E) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por nove Conselheiros, sendo que todos serão indicados 
pela Assembleia Legislativa. 

Comentários 

A questão exige conhecimentos da composição do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, requisitos 
e forma de nomeação, conforme disciplina do art. 61, §§ 1º e 2º da Constituição do Estado de Santa Catarina. 

A) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por nove Conselheiros, sendo que quatro serão indicados 
pela Assembleia Legislativa e cinco pelo Governador do Estado. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que em desacordo com o art. 61, § 2º, incs. I e II, da Constituição do Estado de 
Santa Catarina. 

B) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por sete Conselheiros, sendo que todos serão  indicados 
pelo Governador do Estado. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que em desacordo com o art. 61, § 2º, incs. I e II da Constituição do Estado de 
Santa Catarina, a qual estabelece. 

C) Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão nomeados dentre os brasileiros que tenham  mais de vinte e 
um anos de idade, idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, 
econômicos e financeiros ou de administração pública. 

ERRADA.  

Assertiva incorreta, uma vez que em dissonância com o art. 61, § 1º, incs. Ia IV da Constituição do Estado de 
Santa Catarina. 
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D) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por sete Conselheiros, sendo que quatro serão indicados 
pela Assembleia Legislativa e três pelo Governador do Estado 

CERTA. 

Assertiva correta, uma vez que em conformidade com o art. 61, § 2º, incs. I e II da Constituição do Estado de 
Santa Catarina. 

E) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por nove Conselheiros, sendo que todos serão indicados 
pela Assembleia Legislativa. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que em dissonância com o art. 61, caput e § 2º, incs. I e II, da Constituição do 
Estado de Santa Catarina. 

181. Em relação às medidas provisórias, é correto afirmar: 

A) Não existe qualquer vedação relacionada ao tipo de matéria que poderá ser objeto de  medida provisória, 
a não ser aquelas relacionadas à competência legislativa da União. 

B) Os requisitos de relevância e urgência poderão ser dispensados quando a questão envolver  matéria 
reservada à lei complementar. 

C) Perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de cento e vinte  dias, 
prorrogável uma única vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto 
legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 

D) É vedada sua edição para tratar de matérias relativas à nacionalidade, à cidadania, aos direitos políticos, 
aos partidos políticos, ao direito eleitoral; ao direito penal, processual penal e processual civil. 

E) Após serem encaminhadas pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, terão sua votação iniciada 
no Senado Federal. Posteriormente, serão remetidas à Câmara dos Deputados. 

Comentários 

A questão exige conhecimentos acerca das medidas provisória, requisitos constitucionais, vedações e 
disciplina constitucional, sendo exigidos conhecimentos do art. 62 da Constituição Federal. 

A) Não existe qualquer vedação relacionada ao tipo de matéria que poderá ser objeto de  medida provisória, 
a não ser aquelas relacionadas à competência legislativa da União. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que existe um rol de matérias vedadas de serem tratadas por medida provisória 
na forma do art. 62 da CF, não se relacionando com matérias de competência legislativa da União. 

B) Os requisitos de relevância e urgência poderão ser dispensados quando a questão envolver  matéria 
reservada à lei complementar. 
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ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que o art. 62, § 1º, inc. III veda a edição de medida provisória sobre matéria 
reservada à lei complementar, além disso a relevância e urgência são requisitos para a edição de medida 
provisória, não podendo ser dispensados. 

C) Perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de cento e vinte  dias, 
prorrogável uma única vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto 
legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez se encontra em desacordo com o art. 62, § 3º, da CF, o qual estabelece o prazo 
de 60 (sessenta) dias para perda de vigência da medida provisória. 

D) É vedada sua edição para tratar de matérias relativas à nacionalidade, à cidadania, aos direitos políticos, 
aos partidos políticos, ao direito eleitoral; ao direito penal, processual penal e processual civil. 

CERTA. 

Assertiva correta, uma vez que em consonância com o art. 62, § 1º, incs. I e II, da CF. 

E) Após serem encaminhadas pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, terão sua votação iniciada 
no Senado Federal. Posteriormente, serão remetidas à Câmara dos Deputados. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que após serem encaminhadas pelo Presidente da República ao Congresso 
Nacional, as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados, conforme art. 62, § 
8º, da CF. 

182. A expressão “Estado Democrático de Direito”, inserida no artigo 1º da Constituição da República: 

A) Aponta para a existência de um modelo centrado no chamado “estado legislativo de direito”, vale dizer, 
a lei será o seu elemento central. 

B) É expressão que resulta do constitucionalismo norte-americano, especialmente a partir da  compreensão 
de que a vontade da maioria do povo deve sempre ser capturada pelo sistema  eleitoral. 

C) Significa o mesmo que “Estado de Direito”, especialmente no que se refere ao espaço politico das 
constituições após a 2a Guerra Mundial. 

D) Foi utilizada em todas as Constituições brasileiras e sempre no início, o que lhe dá status de cláusula 
pétrea. 

E) Indica a adoção de um modelo onde a maioria é um caminho para a democracia, mas dela se diferencia 
pelo respeito também aos direitos da minoria. 

Comentários 
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A questão exige conhecimentos acerca do Estado Democrático de Direito, conceito, origem, definição, 
pressupostos, distinções com o Estado Legislativo de Direito e Estado de Direito. 

A) Aponta para a existência de um modelo centrado no chamado “estado legislativo de direito”, vale dizer, 
a lei será o seu elemento central. 

ERRADA. 

Alternativa incorreta, uma vez que o Estado Democrático de Direito não se confunde com “estado legislativo 
de direito”. Em verdade o Estado Democrático de Direito busca garantir os direitos e as liberdades públicas, 
além de preconizar a separação de poderes e um governo. 

B) É expressão que resulta do constitucionalismo norte-americano, especialmente a partir da  compreensão 
de que a vontade da maioria do povo deve sempre ser capturada pelo sistema  eleitoral. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que o Estado Democrático de Direito não se resume à captura da vontade da 
maioria pelo sistema eleitoral, o Estado Democrático de Direito pressupõe o princípio da soberania popular, 
o qual impõe a efetiva participação do povo na coisa pública. Além disso o Estado Democrático de Direito se 
preocupa com a igualdade e à defesa das liberdades públicas, havendo, portanto, uma preocupação com os 
direitos das minorias também. 

C) Significa o mesmo que “Estado de Direito”, especialmente no que se refere ao espaço politico das 
constituições após a 2a Guerra Mundial. 

ERRADA.  

Assertiva incorreta, uma vez que o Estado Democrático de Direito não se confunde com Estado de Direito. O 
Estado de Direito surgiu nos séculos XVII e XVIII e tem por fundamento a mudança de paradigma a partir das 
revoluções que resultaram na transição do Estado absolutista baseado na autoridade do soberano para um 
estado baseado no respeito às leis produzidas pelo parlamento num sistema de tripartição de poderes para 
produção e execução de leis e resolução de litígios. 

D) Foi utilizada em todas as Constituições brasileiras e sempre no início, o que lhe dá status de cláusula 
pétrea. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que não é a utilização da expressão em todas as Constituições Brasileiras no 
início que dá ao Estado Democrático de Direito o status de cláusula pétrea. 

E) Indica a adoção de um modelo onde a maioria é um caminho para a democracia, mas dela se diferencia 
pelo respeito também aos direitos da minoria. 

CERTA. 
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Assertiva correta, uma vez que o Estado Democrático de Direito não se resume ao respeito da vontade da 
maioria, mas ao respeito às liberdades e direitos fundamentais da minoria também. 

183. Em relação ao poder constituinte, é correto afirmar: 

A) Na Constituição de 1988, o poder constituinte reformador se manifestou de forma única com  a 
possibilidade de emendas à Constituição 

B) Não existe qualquer tipo de limitação circunstancial para a reforma da Constituição Federal 

C) Poderá se apresentar como originário (poder criador), como derivado (reformador) ou ainda como 
decorrente (dirigido aos estados-membros). 

D) A proposta de emenda à Constituição Federal será discutida e votada em cada Casa do  Congresso 
Nacional, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos respectivos membros. 

E) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada poderá ser objeto de 
nova proposta na mesma sessão legislativa, desde que conte com a assinatura de 1/3 dos membros da 
respectiva casa legislativa. 

Comentários 

A resolução da questão exigiu conhecimento acerca das espécies de Poder Constituinte previstas na 
Constituição Federal de 1988, e suas formas de exercício (especificamente, no que faz referência aos arts. 
59, I; e 60 da CF/88 e art. 3º do ADCT). 

A) Na Constituição de 1988, o poder constituinte reformador se manifestou de forma única com  a 
possibilidade de emendas à Constituição 

ERRADA. 

Além da possibilidade de manifestação do poder constituinte reformador por meio de emendas à 
Constituição, a CF/88 também trouxe a previsão de revisão do texto constitucional na forma do art. 3º do 
ADCT. 

B) Não existe qualquer tipo de limitação circunstancial para a reforma da Constituição Federal 

ERRADA. 

O art. 60, § 1º da CF/88 prevê que "a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção 
federal, de estado de defesa ou de estado de sítio". 

C) Poderá se apresentar como originário (poder criador), como derivado (reformador) ou ainda como 
decorrente (dirigido aos estados-membros). 

CERTA. 

O Poder Constituinte pode ser classificado como originário, derivado ou decorrente. 
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D) A proposta de emenda à Constituição Federal será discutida e votada em cada Casa do  Congresso 
Nacional, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos respectivos membros. 

ERRADA. 

Conforme a previsão do art. 60, § 2º da CF/88, a proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovada, 
em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. 

E) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada poderá ser objeto de 
nova proposta na mesma sessão legislativa, desde que conte com a assinatura de 1/3 dos membros da 
respectiva casa legislativa. 

ERRADA. 

A matéria constante em proposta de emenda que não for aprovada não pode ser objeto de nova proposta 
na mesma sessão legislativa, como disposto no art. 60, § 5º da CF/88. 

184. Julgue o item seguinte, relativo à aplicabilidade de normas constitucionais e à interação destas com 
outras fontes do direito. 

Em razão do princípio da autonomia política dos entes federativos, estados e municípios não podem ser 
submetidos a disposições implícitas da CF, devendo obediência, tão somente, às suas disposições 
expressas. 

Certo. 

Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

O princípio federativo, considerado cláusula pétrea, exprime, em linhas gerais, que os Estados-membros da 
Federação Brasileira e os Municípios têm autonomia, marcada por certo nível de liberdade, referente à sua 
organização, à sua administração e ao seu governo, e limitada por determinados princípios, consagrados pela 
Constituição Federal. 

O princípio federativo define a Federação como uma forma de Estado, tem como antagônico o Estado 
Unitário.  

Uma das características da Federação é a indissolubilidade do vínculo existente entre os seus entes. Essa 
união indissolúvel não permite que nenhum ente se retire da federação. 

Dessa forma, a Constituição da República é considerada pela doutrina pátria, o Estatuto da Federação, 
justamente porque institui os princípios de obediência obrigatória para os Estados e para os Municípios. 
Assim, apesar de serem autônomos, os entes da Federação têm que obedecer aos princípios e regras da 
CF/88 a fim de manter o equilíbrio federativo. 
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185. Julgue o item seguinte, relativo à aplicabilidade de normas constitucionais e à interação destas com 
outras fontes do direito. 

Ao afirmar que o estado do Amazonas, nos limites de sua competência, assegura, em seu território, a 
brasileiros e estrangeiros, a inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais declarados na CF, o 
constituinte estadual incorporou, na ordem constitucional do estado, os direitos e as garantias 
fundamentais constantes da CF, fazendo uso, para tanto, da chamada técnica de remissão normativa. 

Certo. 

Errado. 

Comentários 

CERTA. 

De acordo com a jurisprudência do STF: 

"Com a técnica de remissão normativa, o Estado-membro confere parametricidade às normas, que, embora 
constantes da Constituição Federal, passam a compor, formalmente, em razão da expressa referência a elas 
feita, o “corpus” constitucional dessa unidade política da Federação, o que torna possível erigir-se, como 
parâmetro de confronto, para os fins a que se refere o art. 125, § 2º da Constituição da República, a própria 
norma constitucional estadual de conteúdo remissivo. Doutrina. Precedentes. (Pleno, do agravo regimental 
na Rcl 10.500, rel. min. Celso de Mello, DJe 29.09.2011)." 

186. Julgue o item que se segue, acerca do poder de auto-organização atribuído aos estados-membros 
no âmbito da Federação brasileira. 

São de observância obrigatória para os estados, devendo ser reproduzidas nas Constituições estaduais, as 
normas constitucionais federais relativas às imunidades parlamentares, ao processo legislativo e ao 
regime dos crimes de responsabilidade e às garantias processuais penais do chefe do Poder Executivo 
federal. 

Certo. 

Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

A imunidade às prisões cautelares é exclusiva do Presidente da República, não podendo ser estendida aos 
chefes do Poder Executivo dos demais entes federativos. Trata-se de uma garantia constitucional destinada 
ao Chefe de Estado. 

Nos dizeres do § 3º e § 4º, do art. 86 da CF/88: 

"Art. 86. (...) 
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§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não 
estará sujeito a prisão. 

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos 
estranhos ao exercício de suas funções." 

O STF decidiu: "Não é possível aplicar o art. 86, § 4º, da CF/88 para o Presidente da Câmara dos Deputados, 
considerando que a garantia prevista neste dispositivo é destinada expressamente ao chefe do Poder 
Executivo da União (Presidente da República). Desse modo, por se tratar de um dispositivo de natureza 
restritiva, não é possível qualquer interpretação que amplie a sua incidência a outras autoridades, 
notadamente do Poder Legislativo. STF. Plenário. Inq 3983/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 02 e 
03/03/2016 (Info 816)." 

187. Julgue o item que se segue, acerca do poder de auto-organização atribuído aos estados-membros 
no âmbito da Federação brasileira. 

A despeito do seu papel auxiliar em relação a algumas competências das assembleias legislativas, os 
tribunais de contas dos estados têm igualmente a atribuição de fiscalizá-las, não podendo as Constituições 
estaduais vedar-lhes tal incumbência. 

Certo. 

Errado. 

Comentários 

CERTA. 

É inconstitucional norma da Constituição Estadual que preveja que compete privativamente à Assembleia 
Legislativa julgar as contas do Poder Legislativo estadual, nos termos do art. 71, II c/c art. 75, da CF/88, e Info 
nº 847 do STF. 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União, ao qual compete: 

(...) 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas 
as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, 
reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 
concessório; 

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e 
fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. 
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188. Julgue o item que se segue, acerca do poder de auto-organização atribuído aos estados-membros 
no âmbito da Federação brasileira. 

Ao instituir sistema estadual de controle abstrato de normas, o estado não estará obrigado a prever em 
sua Constituição um rol de legitimados para a ação necessariamente equivalente àquele previsto para o 
controle abstrato de normas no STF. 

Certo. 

Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Não há simetria obrigatória entre Constituição Federal e Constituição Estadual entre os legitimados para a 
propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade. 

O art. 125, § 2º, da CF/88 estabelece: "Cabe aos Estados a instituição de representação de 
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, 
vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão." 

Dessa forma, embora inúmeras Constituições Estaduais terem atribuído a legitimidade a órgãos simétricos 
aos previstos no art. 103 da Constituição Federal, este dispositivo não consagra norma de observância 
obrigatória. 

A CF/88 somente vedou a atribuição à um único órgão. 

Sobre o tema, o STF já decidiu que a Constituição estadual poderá instituir outros legitimados que não 
encontram correspondência no art. 103 da CF/88.  

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – SIMETRIA – 
INEXIGIBILIDADE. Os Estados-membros têm autonomia para definir, nas respectivas constituições, os 
legitimados para a propositura de ação direta perante o Tribunal de Justiça local, vedada a atribuição de agir 
a um único órgão. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio 
próprio a alcançar-se o exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal." (STF - ARE 
727505 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 16-06-2015 PUBLIC 17-06-2015)" 

189. Julgue o item que se segue, acerca do poder de auto-organização atribuído aos estados-membros 
no âmbito da Federação brasileira. 

Dado o princípio majoritário adotado pela CF, pode a Constituição estadual prever que o pedido de criação 
de comissão parlamentar de inquérito efetuado por um terço dos deputados estaduais no âmbito da 
assembleia legislativa fique condicionado à vontade da maioria do plenário, que, se assim deliberar, 
poderá impedir a instalação da respectiva comissão. 

Certo. 

Errado. 
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Comentários 

ERRADA. 

A Constituição estadual NÃO PODE prever que o pedido de criação de comissão parlamentar de inquérito 
fique condicionado à vontade da maioria do plenário, pois se trata de um direito subjetivo das minorias, os 
requisitos indispensáveis à criação das comissões parlamentares de inquérito estão dispostos, estritamente, 
no artigo 58, §3º da CF/88, entendimento do STF na ADI 3619. 

190. Acerca do regime constitucional de distribuição de competências normativas, julgue o item 
subsequente. 

No âmbito das competências concorrentes, lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei 
estadual superveniente, no que esta lhe for contrária. 

Certo. 

Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

O artigo 24 da CF/88 estabelece a competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito 
Federal. 

O parágrafo 4º do artigo supradito estabelece: 

"Art. 24, § 4º: A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que 
lhe for contrário." 

Dessa forma, a superveniência de lei federal suspende a eficácia da lei estadual. No caso de superveniência 
de lei estadual teremos a inconstitucionalidade desta no que for contrário a lei federal e não a suspensão da 
eficácia da norma federal. 

191. Acerca do regime constitucional de distribuição de competências normativas, julgue o item 
subsequente. 

A incidência de lei emanada da União é determinada na própria lei, independentemente das regras 
constitucionais federais sobre repartição de competências: é a previsão na própria lei, quando de sua 
edição, que determinará se ela se aplicará aos demais entes federativos (lei nacional, portanto) ou apenas 
à União (lei federal, por conseguinte). 

Certo. 

Errado. 

Comentários 

ERRADA. 
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O que define se uma lei é de abrangência NACIONAL (destinada a todos os entes federativos) ou FEDERAL 
(destinada apenas a União) não é a previsão em seu texto neste ou naquele sentido, mas sim o CONTEÚDO 
da referida lei. 

Ademais, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL que determina se a norma tem conteúdo de lei nacional ou lei federal, 
através da distribuição de competências elencadas em seus dispositivos. 

192. Acerca do regime constitucional de distribuição de competências normativas, julgue o item 
subsequente. 

Embora, conforme a CF, a lei orgânica municipal esteja subordinada aos termos da Constituição estadual 
correspondente, esta última Carta não pode estabelecer condicionamentos ao poder de auto-organização 
dos municípios. 

Certo. 

Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Nos termos do art. 29, CF/88: "O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a 
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo 
Estado..." 

Com isso, não é permitido ao constituinte estadual estabelecer limitações ao poder de auto-organização dos 
municípios, salvo as já permitidas pela CF.  

Há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse sentido: "Dar alcance irrestrito à alusão, no art. 29, 
caput, CF, à observância devida pelas leis orgânicas municipais aos princípios estabelecidos na Constituição 
do Estado, traduz condenável misoneísmo constitucional, que faz abstração de dois dados novos e 
incontornáveis do trato do Município da Lei fundamental de 1988: explicitar o seu caráter de "entidade 
infraestatal rígida" e, em consequência, outorgar-lhe o poder de auto-organização, substantivado, no art. 29, 
pelo de votar a própria lei orgânica. É mais que bastante ao juízo liminar sobre o pedido cautelar a aparente 
evidência de que em tudo quanto, nos diversos incisos do art. 29, a Constituição da República fixou ela 
mesma os parâmetros limitadores do poder de auto-organização dos Municípios e excetuados apenas 
aqueles que contém remissão expressa ao direito estadual (art. 29, VI, IX e X) – a Constituição do Estado não 
os poderá abrandar nem agravar. [ADI 2.112 MC, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 11-5-2000, P, DJ de 18-5-
2001.]" 

193. Acerca do regime constitucional de distribuição de competências normativas, julgue o item 
subsequente. 

A competência dos estados para suplementar a legislação federal sobre normas gerais é indelegável. As 
competências oriundas do seu poder remanescente, por sua vez, são delegáveis, conforme disposição na 
Constituição estadual. 
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Certo. 

Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

Os estados complementarão a legislação federal no que couber (competência suplementar complementar - 
§ 2º, do artigo 24, CF/88). 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos 
Estados.   

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades.     (é a chamada competência suplementar supletiva). 

Pois bem, se fosse possível delegação do exercício dessas competências, tais hipóteses estariam expressas, 
como a própria CF/88 fez no parágrafo único do art. 22, vejamos. 

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das 
matérias relacionadas neste artigo. 

Acontece que, apesar do poder constituinte derivado ser responsável por formular uma constituição 
estadual, esta constituição não determina as competências do Estado, uma vez que as competências 
estaduais estão determinadas na própria Constituição Federal. 

Dessa forma, não é possível ao Estado-membro, que tem competência residual disposta na própria CF/88, 
delegar competências e nem mesmo instituí-las. 

194. Com relação aos mecanismos de defesa da CF e das Constituições estaduais, julgue o item a seguir. 

Decreto legislativo editado pelo Poder Legislativo para sustar ato normativo do Poder Executivo por 
exorbitância do poder regulamentar pode ser apreciado em controle abstrato de normas, oportunidade 
em que o tribunal competente deverá analisar se tal ato normativo efetivamente extrapolou a lei objeto 
de regulamentação para, somente depois disso, decidir sobre a constitucionalidade do referido decreto 
legislativo. 

Certo. 

Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Nos termos da jurisprudência do STF: "O exame de constitucionalidade do decreto legislativo que suspende 
a eficácia de ato do Poder Executivo impõe a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, dos pressupostos 
legitimadores do exercício dessa excepcional competência deferida a instituição parlamentar. Cabe à Corte 
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Suprema, em consequência, verificar se os atos normativos emanados do executivo ajustam-se, ou não, aos 
limites do poder regulamentar ou aos da delegação legislativa." (STF, ADI 784-MC, Rel. Min. Celso de Mello, 
Tribunal Pleno, julgado em 04/12/1992). 

195. Com relação aos mecanismos de defesa da CF e das Constituições estaduais, julgue o item a seguir. 

No exercício da competência para o chamado veto jurídico no âmbito dos correspondentes processos 
legislativos, governadores e prefeitos podem invocar tão somente violações às respectivas leis 
fundamentais (Constituições estaduais e leis orgânicas municipais), sendo-lhes vedado vetar projetos de 
lei com base na sua incompatibilidade com a CF. 

Certo. 

Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

O veto jurídico no âmbito dos correspondentes processos legislativos, governadores e prefeitos podem 
invocar tanto para violações às respectivas leis fundamentais (Constituições estaduais e leis orgânicas 
municipais), quanto para vetar projetos de lei com base na sua incompatibilidade com a CF. 

196. Com relação aos mecanismos de defesa da CF e das Constituições estaduais, julgue o item a seguir. 

No caso de representação com vistas à intervenção estadual em município para assegurar a observância 
de princípios indicados na Constituição estadual, o provimento do pedido pelo tribunal de justiça não pode 
consistir na suspensão da execução do ato normativo impugnado, mesmo que essa medida baste ao 
restabelecimento da normalidade. 

Certo. 

Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

No caso de representação com vistas à intervenção estadual em município para assegurar a observância de 
princípios indicados na Constituição estadual, o provimento do pedido pelo tribunal de justiça limitar-se-á a 
suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade, nos 
termos do art. 36, § 3º, da CF/88. 

197. Com relação aos mecanismos de defesa da CF e das Constituições estaduais, julgue o item a seguir. 

Ante a constatação de que determinada lei municipal contraria princípio de intervenção (princípio 
sensível) presente tanto na CF como na Constituição estadual, o governador do estado poderá ajuizar ação 
de controle abstrato de normas tanto em relação à CF, perante o STF, como em relação à Constituição 
estadual, perante o respectivo tribunal de justiça. 

Certo. 
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Errado. 

Comentários 

CERTA 

O que a assertiva acima descreveu, é conhecido pela doutrina e jurisprudência como SIMULTANEIDADE DAS 
AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. Assim sendo, PODE haver o ajuizamento simultâneo de ADPF 
(com o objeto lei ou ato normativo municipal), tendo por parâmetro a Constituição Federal com a 
competência do STF para processar e julgar, e o ajuizamento de ADI estadual com a competência do TJ para 
processar e julgar a ADI estadual contra a referida lei municipal. 

198. Considere as assertivas abaixo relativamente às ações constitucionais.  

I - A Procuradoria do Estado pode propor ações civis públicas que tenham por objeto tanto direitos 
subjetivos coletivos em sentido estrito, assim entendidos aqueles decorrentes de uma relação jurídica 
básica, quanto tendo por objeto direitos difusos, assim entendidos aqueles de natureza transindividual 
indivisíveis. 

II -Procurador do Estado pode propor habeas data e mandado de injunção tendo por objeto direitos 
subjetivos individuais homogêneos e direitos difusos.  

III - No caso de decisão do Tribunal de Justiça do Acre em mandado contra ato do chefe do Ministério 
Público daquele Estado, concedendo a segurança pleiteada, caberá à Procuradoria do Estado interpor 
recurso e arrazoá-lo.  

Assinale a alternativa correta. 

A) as assertivas 1, II e III são incorretas.  

B) apenas as assertivas I e II são corretas.  

C) apenas as assertivas I e III são corretas.  

D) apenas as assertivas II e III são corretas.  

E) as assertivas I, 11 e III são corretas. 

Comentários 

ASSERTIVA I: 

CERTA. 

Conforme o art. 1º, e art. 5º, III, ambos da Lei n. 7.347/85, a Procuradoria do Estado, representando o estado 
respectivo, podem propor ações civis públicas que tenham por objeto direitos difusos. 

ASSERTIVA II: 

ERRADA. 
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Conforme o  art. 5º, LXXII, alínea a, da CF/88, o Procurador do Estado não pode propor habeas data, pois, é 
uma ação personalíssima, proposta para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 
impetrante. 

De acordo com o art. 12, da Lei n. 13.330/16, o mandado de injunção, também, não pode ser pleiteado por 
Procurador do Estado. Porque, não consta no rol, previsto em lei, como sujeito ativo. 

ASSERTIVA III: 

CERTA. 

Segundo o art. 7º, II, da Lei n. 12.016/09, caberá à Procuradoria do Estado interpor recurso e arrazoá-lo, pois, 
é o órgão de representação judicial do Estado. 

ALTERNATIVA C 

199. Ocorrendo hipótese em que estado-membro aprove legislação estabelecendo para determinada 
atividade do serviço público condições análogas à escravidão 

A) poderá haver intervenção federal, bastando para tanto a ciência do Presidente da República e a expedição 
do Decreto interventivo.  

B) não poderá haver intervenção federal no estado-membro.  

C) poderá haver intervenção federal, que dependerá do julgamento de procedência pelo STF de 
representação do Procurador-Geral da República, que requisitará ao Presidente da República a expedição de 
decreto de intervenção, o qual deverá ser expedido sob pena de incorrer este Presidente da República em 
crime de responsabilidade.  

D) poderá haver intervenção federal, que dependerá do julgamento de procedência pelo STF de 
representação do Procurador-Geral da República, que requisitará ao Presidente da República a expedição de 
decreto de intervenção, o qual poderá ser expedido conforme juízo de conveniência e oportunidade.  

E) poderá haver intervenção federal, que dependerá de decisão do Congresso Nacional, por três quintos de 
seus membros, cm juízo de conveniência e oportunidade realizado em sessão unicameral em face de 
solicitação do Procurador-Geral da República. 

Comentários 

ANULADA. 

Nesta hipótese estará havendo violação do princípio constitucional sensível, dos direitos da pessoa humana. 
Art. 34, VII, alínea b, da CF/88. 

Ademais, a decretação da intervenção dependerá de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, e de 
representação do Procurador-Geral da República. Art. 36, III, da CF/88. 

E, conforme a doutrina, há divergência acerca do grau de vinculação do Presidente da República à decisão 
do STF. Apesar de haver quem defenda a obrigatoriedade do presidente decretar a intervenção, para 
Novelino, trata-se de um ato discricionário, submetido a uma análise política e não meramente jurídica. 
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A alternativa dada como correta pela banca antes da anulação da questão foi a “C”. 

200. A atual CF /88, com normas consideradas de repetição obrigatória implícita na Constituição 
Estadual, contempla direitos e garantias fundamentais com relação aos quais é correto afirmar que 

A) entre direitos e garantias existe relação hierárquica na qual aqueles prevalecem sobre estas.  

B) é inadmissível a hipótese em que o exercício de um direito fundamental esteja condicionado, de modo 
absoluto, ao não exercício de qualquer outro.  

C) a existência de norma constitucional é suficiente para a imediata produção de todos os seus efeitos.  

D) entre direitos e garantias existe relação hierárquica na qual estas prevalecem sobre aqueles.  

E) somente os da primeira geração podem efetivamente ser considerados direitos fundamentais porque, 
segundo o jusnaturalismo, são preexistentes ao Estado e ao direito. 

Comentários 

A) entre direitos e garantias existe relação hierárquica na qual aqueles prevalecem sobre estas.  

ERRADA. 

Conforme a doutrina na colisão de normas constitucionais não se pode adotar nem o critério hierárquico, 
nem o cronológico, nem a especialidade para resolver uma antinomia de valores. A ponderação é uma 
técnica de decisão empregada para solucionar estes conflitos. 

B) é inadmissível a hipótese em que o exercício de um direito fundamental esteja condicionado, de modo 
absoluto, ao não exercício de qualquer outro.  

CERTA. 

Conforme a doutrina, apesar da relevância ímpar que desempenham nas ordens jurídicas democráticas, os 
direitos fundamentais não são absolutos.  

E, quando houver conflito entre dois ou mais direitos e garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se 
do princípio da concordância prática ou da harmonização de forma a coordenar ou combinar os bens 
jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros. 

C) a existência de norma constitucional é suficiente para a imediata produção de todos os seus efeitos.  

ERRADA.  

Conforme a doutrina, as normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida, que compreendem as 
normas definidoras de princípio institutivo e as definidoras de princípio programático, em geral, são 
dependentes de integração infraconstitucional para operarem a plenitude de seus efeitos. 

Porém, esta alternativa pode causar dúvida interpretativa no candidato, porque ela está tratando da regra, 
que é a aplicação imediata das normas constitucionais. E, em nenhum momento ela usa a frase: a existência 
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de TODAS as normas constitucionais é suficiente para a imediata produção de todos os seus efeitos. 
Tornando-a dúbia. Creio que por isso houve anulação da questão. 

D) entre direitos e garantias existe relação hierárquica na qual estas prevalecem sobre aqueles.  

ERRADA. 

De acordo com a doutrina, na colisão de normas constitucionais não se pode adotar nem o critério 
hierárquico, nem o cronológico, nem a especialidade para resolver uma antinomia de valores. A ponderação 
é uma técnica de decisão empregada para solucionar estes conflitos. 

E) somente os da primeira geração podem efetivamente ser considerados direitos fundamentais porque, 
segundo o jusnaturalismo, são preexistentes ao Estado e ao direito. 

ERRADA. 

Segundo Novelino, o surgimento de novas gerações não ocasionou a extinção das anteriores, há quem prefira 
o termo dimensão por não ter ocorrido uma sucessão desses direitos: atualmente todos eles coexistem. 

201. O controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, no Brasil, atualmente, acha-
se configurado de maneira que 

A) pode haver a incompatibilidade relativamente à CF, mas não há possibilidade de controle repressivo 
jurisdicional feito em abstrato.  

B) é possível o controle prévio político, assim como o controle repressivo jurisdicional difuso em concreto e, 
em determinadas circunstâncias, poderá sê-lo em abstrato por via da ADI estadual. 

C) somente é possível o controle repressivo jurisdicional em concreto, de efetivação difusa.  

D) é possível tanto o controle prévio político, quanto o controle repressivo jurisdicional difuso em concreto 
e em abstrato por via da ADI, da ADC e da ADPF.  

E) sempre é possível tanto o controle prévio político, quanto o controle repressivo jurisdicional difuso em 
concreto e concentrado em abstrato por via da ADPF. 

Comentários 

ALTERNATIVA CORRETA ANTES DA ANULAÇÃO: E 

“sempre é possível tanto o controle prévio político, quanto o controle repressivo jurisdicional difuso em 
concreto e concentrado em abstrato por via da ADPF.“ 

Porém, a palavra “sempre” colocada na alternativa coloca em cheque a sua validade, pois existem as 
possibilidades das formas de controle, mas não é sempre possível a sua efetividade. 

E, o controle preventivo existe em nível municipal (Câmara de Vereadores), pois o processo legislativo 
previsto na Constituição Federal, constitui-se norma de repetição obrigatória. 
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Também, o controle difuso dos atos normativos municipais poderá ser exercido de forma ampla, tendo como 
objeto de controle uma lei ou um ato normativo municipal e parâmetro ou paradigma de constitucionalidade 
tanto a Constituição Federal, quanto a Constituição Estadual do respectivo Estado-membro onde está 
situado o Município.  

E, poderá ser controlado abstratamente, levando-se em consideração o parâmetro de constitucionalidade 
da Constituição Federal, nos termos do art. 102, § 1o da CF/88, por meio de Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental, qualquer ato municipal, seja ele normativo ou não, que viole um preceito 
fundamental da Constituição Federal. Porém quanto às demais espécies de ações de controle abstrato não 
há possibilidade 

202. Nos termos da Constituição do Estado do Acre e em vista da disciplina da CF/88, o Estado, 
excepcionalmente, poderá intervir em seus Municípios 

A) quando não forem prestadas as contas devidas, desde que seja denunciado ao Tribunal de Contas do 
Estado e este considerar, pela maioria absoluta de seus membros, devidamente comprovada a denúncia e 
decretar a intervenção do Estado.  

B) quando forem praticados atos de corrupção devidamente comprovados perante o Tribunal de Contas do 
Estado e este a decretar pela maioria simples de seus membros. 

C) quando o Tribunal de Justiça local der provimento à representação do Procurador Geral do Estado, para 
assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como para prover a 
execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

D) quando o Tribunal de Justiça local der provimento à representação do Procurador Geral da Justiça, para 
assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como para prover a 
execução de lei, ordem ou decisão judicial.  

E) quando o Tribunal de Justiça local der provimento à representação do Defensor Público Geral do Estado, 
para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como para prover a 
execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

Comentários 

A) quando não forem prestadas as contas devidas, desde que seja denunciado ao Tribunal de Contas do 
Estado e este considerar, pela maioria absoluta de seus membros, devidamente comprovada a denúncia e 
decretar a intervenção do Estado.  

ERRADA 

A intervenção em Município dar-se-á por decreto do governador nos termos do art.26, I. 

B) quando forem praticados atos de corrupção devidamente comprovados perante o Tribunal de Contas do 
Estado e este a decretar pela maioria simples de seus membros. 

ERRADA 

A intervenção nesse caso dar-se-á por decreto do governador nos termos do art.26, I. 
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C) quando o Tribunal de Justiça local der provimento à representação do Procurador Geral do Estado, para 
assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como para prover a 
execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

ERRADA 

A autoridade é o Procurador Geral de justiça nos termos do inciso VI, art.25 da Constituição do Acre. 

D) quando o Tribunal de Justiça local der provimento à representação do Procurador Geral da Justiça, para 
assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como para prover a 
execução de lei, ordem ou decisão judicial.  

CORRETA 

Nos termos do inciso VI, art.25 da Constituição do Acre. 

E) quando o Tribunal de Justiça local der provimento à representação do Defensor Público Geral do Estado, 
para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como para prover a 
execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

ERRADA 

A autoridade é o Procurador Geral de justiça nos termos do inciso VI, art.25 da Constituição do Acre. 

203. A CF/88 contempla verdadeiro sistema de direitos fundamentais que se caracteriza, dentre outras 
circunstâncias, pela previsão expressa de normas de sistematização que disciplinam a aplicação dos 
direitos fundamentais em espécie; quanto às normas de sistematização, é correto afirmar que 

A) independentemente de qualquer intervenção legislativa, nos termos do art. 5°, § 1 º, as normas jus 
fundamentais são aptas a produzir todos os seus efeitos a partir da mera previsão expressa no texto 
constitucional. 

B) os brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil, tal como previsto no caput do art. 5°, são, em 
igualdade de condições, sujeitos dos direitos fundamentais. 

C) os turistas, assim como as pessoas jurídicas, não contemplados no caput do art. 5º não são sujeitos de 
quaisquer direitos fundamentais. 

D) pessoas jurídicas não são sujeitos de direitos fundamentais. 

E) direito humano internalizado no ordenamento pátrio como direito fundamental, não obstante permissivo 
expresso no art. 5°, LXVII, impede a prisão civil do depositário infiel por dívida. 

Comentários 

A) independentemente de qualquer intervenção legislativa, nos termos do art. 5°, § 1 º, as normas jus 
fundamentais são aptas a produzir todos os seus efeitos a partir da mera previsão expressa no texto 
constitucional. 

ERRADA 
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Algumas normas exigem intervenção legislativa, como as de aplicabilidade mediata ou indireta. 

B) os brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil, tal como previsto no caput do art. 5°, são, em 
igualdade de condições, sujeitos dos direitos fundamentais. 

ERRADA 

Não é em igualdade de condições. 

C) os turistas, assim como as pessoas jurídicas, não contemplados no caput do art. 5º não são sujeitos de 
quaisquer direitos fundamentais. 

ERRADA 

Doutrina e jurisprudência conferem interpretação extensiva ao artigo 5º, caput, a fim de incluir sob sua 
proteção os estrangeiros não residentes, bem como pessoas jurídicas. 

D) pessoas jurídicas não são sujeitos de direitos fundamentais. 

ERRADA 

Doutrina e jurisprudência, mediante interpretação sistemática e extensiva do art.5 da CF, acrescentam as 
pessoas jurídicas. 

E) direito humano internalizado no ordenamento pátrio como direito fundamental, não obstante permissivo 
expresso no art. 5°, LXVII, impede a prisão civil do depositário infiel por dívida. 

CORRETA 

A CF ainda autoriza a prisão civil do depositário infiel (inciso LXVII). Contudo, a internalização do Pacto de 
San José e a súmula vinculante 25 proíbem. 

204. No Brasil, com relação ao controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo no 
âmbito estadual, é correto afirmar que 

A) passou a existir, de forma obrigatória, com CF de 1891.  

B) passou a existir, de forma facultativa, com a CF de 1946.  

C) passou a existir, de forma obrigatória, com a CF de 1967. 

D) passou a existir, de forma facultativa, com a CF de 1934. 

E) passou a existir, de forma obrigatória, com a CF de 1988. 

Comentários 

A) passou a existir, de forma obrigatória, com CF de 1891.  

ERRADA 
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Surge na  CF/1946 de forma FACULTATIVA. 

B) passou a existir, de forma facultativa, com a CF de 1946.  

CORRETA 

Surge na CF/1946 de forma facultativa. 

C) passou a existir, de forma obrigatória, com a CF de 1967. 

ERRADA 

Surge na CF/1946 de forma facultativa. 

D) passou a existir, de forma facultativa, com a CF de 1934. 

ERRADA 

Surge na CF/1946 de forma FACULTATIVA. 

E) passou a existir, de forma obrigatória, com a CF de 1988. 

ERRADA 

Já existia de forma facultativa desde a CF/46. 

205. Considere as assertivas abaixo: 

l. Quando couber ADI estadual perante TJ-AC (CE, art. 95, 1, f) tendo como parâmetro norma 
constituncional de reprodução obrigatória, ainda que implícita na Constituição Estadual, terá aplicação o 
princípio da subsidiariedade, com o que, nos termos da jurisprudência do STF, será incabível a ADPF. 

II. No caso de Prefeito Municipal ser autor da ADI estadual lendo por objeto norma de outro Município 
que não o seu, deverá comprovar a existência de pertinência temática, sob pena de inadmissão da ação 
que tenha proposto. 

III. Quando a norma objeto do controle de constitucionalidade dispuser sobre determinado assunto sem 
direcionar seus efeitos a todos os sujeitos e/ou a todas as situações (iguais) que deveriam estar incluídas 
no seu âmbito de aplicação, tem-se inconstitucionalidade por omissão parcial.  

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) todas são corretas.  

B) todas são incorretas.  

C) somente as alternativas l e lll são corretas.  

D) somente as alternativas 11 e 111 são corretas.  

E) somente as alternativas 1 e 11 são corretas.  
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Comentários 

Assertiva I 

ERRADA 

Se há aplicação do princípio da subsidiariedade, então caberia ADPF. 

Assertiva II 

CORRETA 

As Constituições Estudais podem trazer o prefeito como legitimado, bem como a necessidade de 
demonstração de pertinência temática. 

Assertiva III 

CORRETA 

De fato, quando a norma objeto de controle dispõe de determinado assunto,porém não abrange todos ou 
as situações que deveriam ser abrangidas, é um caso de inconstitucionalidade por omissão parcial.   

ALTERNATIVA D 

206. Considere as assertivas abaixo, acerca do controle de constitucionalidade.  

I - Uma decisão do TJ local proferida em ADI estadual, tendo por parâmetro norma da Constituição 
Estadual de imitação de norma da CF, não poderá ser submetida a exame pelo STF mediante a interposição 
de Recurso Extraordinário. 

II - O controle prévio jurisdicional difuso, realizado em concreto mediante impetração de mandado de 
segurança, somente pode ser suscitado por parte de quem tenha direito subjetivo lesado ou ameaçado de 
lesão (interesse legítimo) quando se tratar da tramitação de Proposta de Emenda Constitucional, nunca 
de projeto de lei. 

III - Quando julgado o mérito de ADI, havendo decisão de procedência sem manifestação expressa em 
sentido contrário, produzir-se-ão efeitos repristinatórios da norma revogada pela norma então julgada 
inconstitucional.  

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) todas as afirmativas são incorretas.  

B) a alternativa 1 é incorreta; as alternativas 11 e III são corretas.  

C) somente a alternativa II é correta.  

D) somente a alternativa III é correta.  

E) as alternativas 1 e II são corretas; a alternativa 111 é incorreta. 

Comentários 
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Assertiva I 

ERRADA 

É possível sim ser submetida a exame pelo STF mediante a interposição de Recurso Extraordinário.  

Assertiva II 

ERRADA 

 Tal controle pode ser realizado pelo judiciário tanto sobre PEC quanto sobre projeto de lei em trâmite na 
Casa Legislativa. 

Assertiva III 

CORRETA 

A decisão resultante do controle produz de fato efeito repristinatório. 

ALTERNATIVA D 

207. Considerando-se que a tradição constitucional norte-americana se encontra cifrada, ainda que não 
de forma total e absoluta, na ideia de Constituição como regra do jogo da competência social e política, 
assim como na afirmação e garantia da autonomia dos indivíduos como sujeitos privados e como agentes 
políticos, cuja garantia essencial é a jurisdição, enquanto que a tradição europeia é preponderantemente 
marcada por um forte conteúdo normativo que supera o limiar da definição das regras do jogo organizando 
o poder, afirmando-se como um projeto político delineado de forma a participar diretamente do jogo, 
condicionando decisões estatais destinadas a efetivar um programa transformador do Estado e da 
sociedade, seria correto afirmar que 

A) o Neoconstitucionalismo resulta exclusivamente do influxo da tradição constitucional europeia.  

B) o Ncoconstitucionalismo resulta exclusivamente do influxo da tradição constitucional norte-americana 

C) o Neoconstitucionalismo resulta da aproximação entre os dois modelos, tanto ao adotar a ideia 
tipicamente europeia - de constituição como um texto jurídico supremo destinado a instrumentalizar um 
programa transformador, quanto ao deferir à jurisdição - o que é característico do modelo norte-americano 
- a tarefa de implementar tal programa quando o legislador não o faz, de que é exemplo a 
inconstitucionalidade por omissão tal como existente no sistema constitucional brasileiro.  

D) o Neoconstitucionalismo caracteriza-se essencialmente como um rompimento tanto com a tradição 
constitucional europeia quanto com a norte-americana.  

E) na ambiência do Neoconstitucionalismo, rompe-se definitivamente a separação entre direito e moral, uma 
vez que se considera que o julgador pode e deve tanto interpretar normas jurídicas a partir de suas 
convicções morais, quanto aplicar diretamente preceitos morais na solução dos casos concretos quando 
inexistente norma jurídica específica. 

Comentários 



 

 

 

 

 

239 
569 

A) o Neoconstitucionalismo resulta exclusivamente do influxo da tradição constitucional europeia.  

ERRADA 

O Neoconstitucionalismo possui influência do Constitucionalismo Europeu, mas não exclusivamente. 

B) o Ncoconstitucionalismo resulta exclusivamente do influxo da tradição constitucional norte-americana 

ERRADA 

Não é exclusiva de tradição norte-americana. 

C) o Neoconstitucionalismo resulta da aproximação entre os dois modelos, tanto ao adotar a ideia 
tipicamente europeia - de constituição como um texto jurídico supremo destinado a instrumentalizar um 
programa transformador, quanto ao deferir à jurisdição - o que é característico do modelo norte-americano 
- a tarefa de implementar tal programa quando o legislador não o faz, de que é exemplo a 
inconstitucionalidade por omissão tal como existente no sistema constitucional brasileiro.  

CORRETO 

Neoconstitucionalismo resulta da aproximação entre os dois modelos. 

D) o Neoconstitucionalismo caracteriza-se essencialmente como um rompimento tanto com a tradição 
constitucional europeia quanto com a norte-americana.  

ERRADA  

Neoconstitucionalismo resulta da aproximação entre os dois modelos (europeu e norte-americano). 

E) na ambiência do Neoconstitucionalismo, rompe-se definitivamente a separação entre direito e moral, uma 
vez que se considera que o julgador pode e deve tanto interpretar normas jurídicas a partir de suas 
convicções morais, quanto aplicar diretamente preceitos morais na solução dos casos concretos quando 
inexistente norma jurídica específica. 

ERRADA 

No Neoconstitucionalismo há uma aproximação entre Direito e Moral. 

208. Em sessão presidida pelo Ministro-Corregedor, o Conselho Nacional de Justiça conhece de 
reclamação formulada por jurisdicionado e, em consequência, determina a instauração de processo 
administrativo disciplinar em face de magistrado estadual de primeira instância, ao cabo do qual, 
assegurada ampla defesa, poderá ser determinada sua aposentadoria com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal, há irregularidade no procedimento 
APENAS quanto 

A) à presidência da sessão do CNJ, que somente pode ser exercida pelo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal ou, na ausência ou impedimento deste, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
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B) ao recebimento de reclamação formulada por jurisdicionado e à instauração de processo administrativo 
disciplinar em face de magistrado estadual, por faltar competência ao CNJ para tanto.  

C) à instauração de processo administrativo disciplinar em face de magistrado estadual, por se tratar de 
exercício de competência disciplinar e correicional originária do tribunal ao qual vinculado.  

D) à presidência da sessão do CNJ, que somente pode ser exercida pelo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal ou, na ausência ou impedimento deste, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal; e à 
possibilidade de aplicação de pena de aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço ao 
magistrado estadual, dado que aos magistrados é assegurada aposentadoria com proventos integrais.  

E) à instauração de processo administrativo disciplinar em face de magistrado estadual, por se tratar de 
exercício de competência disciplinar e correicional originária do tribunal ao qual vinculado; e à possibilidade 
de aplicação de pena de aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço ao magistrado 
estadual, dado que aos magistrados é assegurada aposentadoria com proventos integrais. 

Comentários 

A) à presidência da sessão do CNJ, que somente pode ser exercida pelo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal ou, na ausência ou impedimento deste, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

CERTO 

A única irregularidade está relacionada ao fato do ministro-corregedor ter exercido a presidência da sessão 
do Conselho Nacional de Justiça. Segundo a CF, art. 103-B §1º, a referida atribuição é do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, na sua ausência ou impedimento, do Vice-Presidente do STF. 

B) ao recebimento de reclamação formulada por jurisdicionado e à instauração de processo administrativo 
disciplinar em face de magistrado estadual, por faltar competência ao CNJ para tanto.  

ERRADA 

O CNJ exerce suas atribuições de controle e fiscalização em face de todos os membros do Poder Judiciário, 
inclusive magistrados estaduais. Ademais, pode receber reclamações e denúncias de qualquer interessado. 

C) à instauração de processo administrativo disciplinar em face de magistrado estadual, por se tratar de 
exercício de competência disciplinar e correicional originária do tribunal ao qual vincula ERRADA 

O Conselho Nacional de Justiça tem autonomia para investigar e punir juízes e servidores do Poder Judiciário 
antes mesmo das corregedorias dos tribunais aos quais os funcionários pertencem.do.  

D) à presidência da sessão do CNJ, que somente pode ser exercida pelo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal ou, na ausência ou impedimento deste, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal; e à 
possibilidade de aplicação de pena de aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço ao 
magistrado estadual, dado que aos magistrados é assegurada aposentadoria com proventos integrais.  

ERRADO 
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No que diz respeito ao ato de sanção de aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo 
de serviço, não qualquer irregularidade, pois encontra respaldo no art. 103-B, §4º, III, CF/88. 

E) à instauração de processo administrativo disciplinar em face de magistrado estadual, por se tratar de 
exercício de competência disciplinar e correicional originária do tribunal ao qual vinculado; e à possibilidade 
de aplicação de pena de aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço ao magistrado 
estadual, dado que aos magistrados é assegurada aposentadoria com proventos integrais. 

ERRADA 

O Conselho Nacional de Justiça tem autonomia para investigar e punir juízes e servidores do Poder Judiciário 
antes mesmo das corregedorias dos tribunais aos quais os funcionários pertencem. 

Ademais, no que diz respeito ao ato de sanção de aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais 
ao tempo de serviço, não qualquer irregularidade, pois encontra respaldo no art. 103-B, §4º, III, CF/88. 

209. Julgue o item seguinte, relativo à aplicabilidade de normas constitucionais e à interação destas com 
outras fontes do direito. 

Por serem normas de observância obrigatória para os estados, os municípios e o DF, as chamadas cláusulas 
pétreas da CF devem ser reproduzidas nas respectivas leis fundamentais desses entes e constituem os 
únicos limites materiais a serem observados quando de suas reformas. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA 

As cláusulas pétreas não precisam ser reproduzidas no Texto da Constituição Estadual, devendo apenas não 
sejam violadas. Além disso, há outros limites materiais a serem observados pelo poder constituinte derivado 
reformador, além das cláusulas pétreas, como: princípios constitucionais sensíveis, princípios organizatórios 
e princípios extensíveis. 

210. Julgue o item seguinte, relativo à aplicabilidade de normas constitucionais e à interação destas com 
outras fontes do direito. 

Embora o preâmbulo da CF não tenha força normativa, podem os estados, ao elaborar as suas próprias 
leis fundamentais, reproduzi-lo, adaptando os seus termos naquilo que for cabível. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 
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O preâmbulo da CF não tem força normativa, podendo os Estados ao elaborar suas constituições, reproduzi-
lo, adaptando os seus termos, conforme entendimento exposto pelo Plenário do STF, na ADI 2076, Rel. Min. 
Carlos Velloso, julgado em 15/08/2002. 

211. Considere os seguintes dispositivos da Lei n°13.300, de 23 de junho de 2016: 

“Art. 1° Esta Lei disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, nos 
termos do inciso LXXI do art. 5° da Constituição Federal. 

Art. 2°Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora 
torne inviável o exercício dos direito e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania. (...) 

Art. 3°São legitimados para o mandado de injunção, como impetrantes, as pessoas naturais ou jurídicas 
que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no art. 2° e, como 
impetrado, o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. (...) 

Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido: (...) 

II − por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, 
liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária; 

III − por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento 
há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da 
totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que 
pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial; (...) 

Tomados os dispositivos acima transcritos, os aspectos do mandado de injunção neles disciplinados são 

A) incompatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se 
refere à regulamentação de um mandado de injunção coletivo. 

B) incompatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se refere 
à legitimação de pessoas jurídicas para a impetração de mandado de injunção. 

C) incompatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se refere 
à legitimação de associações, independentemente de autorização especial, para ajuizamento de ação de 
índole coletiva. 

D) incompatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se 
refere ao objeto do mandado de injunção. 

E) compatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Comentários 

A) incompatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se 
refere à regulamentação de um mandado de injunção coletivo. 

ERRADA. 
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Assertiva incorreta, uma vez que a regulamentação do mandado de injunção coletivo não são incompatíveis 
com a Constituição Federal e a jurisprudência do STF, mas uma legislação salutar na efetivação das ações 
constitucionais. 

B) incompatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se refere 
à legitimação de pessoas jurídicas para a impetração de mandado de injunção. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que a doutrina e jurisprudência do STF admitem a legitimação de pessoas 
jurídicas de direito público e privado para a impetração de mandado de injunção. 

C) incompatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se refere 
à legitimação de associações, independentemente de autorização especial, para ajuizamento de ação de 
índole coletiva. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
admitem a legitimação de associações, independentemente de autorização especial, para ajuizamento de 
ação de índole coletiva. 

D) incompatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se 
refere ao objeto do mandado de injunção. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que o mandado de injunção tem como objeto uma omissão inconstitucional, 
sendo, portanto, importante instrumento na efetivação das ações do controle concentrado de 
constitucionalidade. 

E) compatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

CERTA. 

Assertiva correta, uma vez que de acordo com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, o mandado de injunção é importante instrumento na efetivação das ações do controle concentrado 
de constitucionalidade, sendo a sua regulamentação de importância salutar no controle concentrado de 
constitucionalidade. 

212. Juiz do Trabalho ao qual seja imputada a prática de crime de homicídio será processado e julgado, 
criminalmente, perante o 

A) órgão de primeira instância da Justiça estadual comum, sendo do Tribunal de Justiça estadual a 
competência para processar e julgar habeas corpus em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace 
ou lese a liberdade de locomoção do magistrado. 
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B) Tribunal Regional Federal da área de sua jurisdição, sendo do Superior Tribunal de Justiça a competência 
para processar e julgar habeas corpus em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese a 
liberdade de locomoção do magistrado. 

C) Tribunal Regional do Trabalho ao qual esteja vinculado, sendo do Tribunal Superior do Trabalho a 
competência para processar e julgar habeas corpus em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace 
ou lese a liberdade de locomoção do magistrado. 

D) Tribunal de Justiça Estadual, sendo do Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar 
habeas corpus em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese a liberdade de locomoção do 
magistrado. 

E) Superior Tribunal de Justiça, sendo do Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar 
habeas corpus em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese a liberdade de locomoção do 
magistrado. 

Comentários 

A) órgão de primeira instância da Justiça estadual comum, sendo do Tribunal de Justiça estadual a 
competência para processar e julgar habeas corpus em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace 
ou lese a liberdade de locomoção do magistrado. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que nos termos do art. 108, inc. I, alínea "a", da Constituição Federal, essa 
competência é do Tribunal Regional Federal. 

B) Tribunal Regional Federal da área de sua jurisdição, sendo do Superior Tribunal de Justiça a competência 
para processar e julgar habeas corpus em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese a 
liberdade de locomoção do magistrado. 

CERTA. 

Assertiva correta, uma vez que em consonância com o art. 108, inc. I, alínea "a", da Constituição Federal e 
com o art. 105, inc. II, alínea "a", da Constituição Federal. 

C) Tribunal Regional do Trabalho ao qual esteja vinculado, sendo do Tribunal Superior do Trabalho a 
competência para processar e julgar habeas corpus em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace 
ou lese a liberdade de locomoção do magistrado. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que em dissonância com o art. 108, inc. I, alínea "a", da Constituição Federal e 
com o art. 105, inc. II, alínea "a", da Constituição Federal. 

D) Tribunal de Justiça Estadual, sendo do Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar 
habeas corpus em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese a liberdade de locomoção do 
magistrado. 
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ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que em dissonância com o art. 108, inc. I, alínea "a", da Constituição Federal e 
com o art. 105, inc. II, alínea "a", da Constituição Federal. 

E) Superior Tribunal de Justiça, sendo do Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar 
habeas corpus em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese a liberdade de locomoção do 
magistrado. 

ERRADA. 

Assertiva incorreta, uma vez que em dissonância com o art. 108, inc. I, alínea "a", da Constituição Federal e 
com o art. 105, inc. II, alínea "a", da Constituição Federal. 

213. Lei estadual versando sobre a comercialização de produtos em embalagens reutilizáveis, como 
medida de proteção ao consumidor, gera grande controvérsia quanto à sua constitucionalidade entre 
órgãos judiciais de primeira instância, aos quais acorrem as empresas que as produzem e comercializam, 
visando obter pronunciamentos que as desobriguem de cumprir os mandamentos da lei estadual. 
Pretendendo solucionar a controvérsia em torno da constitucionalidade da lei em questão, o Governador 
do Estado 

A) estará legitimado para ajuizar ação declaratória de constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal 
Federal, requerendo em sede cautelar a suspensão de todos os feitos em andamento, até pronunciamento 
final do Tribunal. 

B) estará legitimado para ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental, perante o Supremo 
Tribunal Federal, requerendo em sede cautelar a suspensão de todos os feitos em andamento, até 
pronunciamento final do Tribunal. 

C) estará legitimado para ajuizar reclamação, perante o Supremo Tribunal Federal, por terem os órgãos 
judiciais de primeira instância usurpado da competência deste para a apreciar a constitucionalidade da lei 
estadual. 

D) estará legitimado para suscitar conflito de competência, perante o Supremo Tribunal Federal, por terem 
os órgãos judiciais de primeira instância usurpado da competência deste para apreciar a constitucionalidade 
da lei estadual. 

E) não estará legitimado para promover medida judicial diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, 
ao qual a matéria, sob essa ótica, somente poderá chegar por intermédio de recurso extraordinário, desde 
que comprovada a repercussão geral. 

Comentários 

A) estará legitimado para ajuizar ação declaratória de constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal 
Federal, requerendo em sede cautelar a suspensão de todos os feitos em andamento, até pronunciamento 
final do Tribunal. 

ERRADA. 
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Art. 102, da CF: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória 
de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;  

Por afirmar ser cabível ADC de lei estadual perante o STF, a questão está errada. 

B) estará legitimado para ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental, perante o Supremo 
Tribunal Federal, requerendo em sede cautelar a suspensão de todos os feitos em andamento, até 
pronunciamento final do Tribunal. 

CERTA. 

A assertiva está correta, uma vez que a situação está de acordo com a característica da subsidiariedade que 
permeia a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Nesse sentido, em se tratando de controle 
concentrado e por não ser cabível ADI (o governador não procura declarar a inconstitucionalidade da norma) 
e ADC (declaração constitucionalidade de lei estadual perante o STF não é cabível), a ADPF se enquadra no 
caso em análise. 

C) estará legitimado para ajuizar reclamação, perante o Supremo Tribunal Federal, por terem os órgãos 
judiciais de primeira instância usurpado da competência deste para a apreciar a constitucionalidade da lei 
estadual. 

ERRADA. 

A assertiva está errada, tendo em vista que a Reclamação é instrumento que visa preservar a competência 
do STF e garantir a autoridade de suas decisões, hipóteses que não foram violadas no caso. 

Não há nenhuma menção no enunciado acerca de usurpação da competência do STF para resolver a 
controvérsia em sede de controle abstrato. Do mesmo modo, não há de se falar em preservação da decisão 
do STF, uma vez que a Corte sequer se manifestou. Assim, não se vislumbra a adequação do caso em comento 
em nenhuma das hipóteses citadas acima, em que a reclamação é cabível. 

D) estará legitimado para suscitar conflito de competência, perante o Supremo Tribunal Federal, por terem 
os órgãos judiciais de primeira instância usurpado da competência deste para apreciar a constitucionalidade 
da lei estadual. 

ERRADA. 

A assertiva está errada uma vez que não se trata de conflito de competência. Nesse sentido, segundo Fredie 
Didier Jr., a problemática inerente ao conflito se dá quando dois ou mais juízes se dão por competentes 
(conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo) para o julgamento da causa. 
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E) não estará legitimado para promover medida judicial diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, 
ao qual a matéria, sob essa ótica, somente poderá chegar por intermédio de recurso extraordinário, desde 
que comprovada a repercussão geral. 

ERRADA. 

A assertiva está errada, uma vez que o Governador do Estado tem legitimidade para propor ADI, ADC e ADPF. 

Art. 103, da CF: Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: 

(...) 

V. o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 

Segundo a inteligência de Alexandre de Morais, os legitimados para propositura da ADPF são os mesmos 
listados pelo art. 103, I a IX da CF/88 que podem propor ADI. 

214. Partido político com representação no Congresso Nacional propõe ação direta de 
inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, em face de lei estadual que dispõe sobre a 
prestação dos serviços de saneamento básico e fornecimento de água, no território do Estado, bem como 
em face da lei estadual por esta revogada, que dispunha sobre a mesma matéria, ambas publicadas sob a 
vigência da Constituição de 1988. Requer, ainda, seja concedida medida cautelar, dotada de eficácia 
retroativa. Nessa hipótese, em tese, 

A) o partido político não está legitimado para a propositura da ação, por ausência de pertinência temática. 

B) a lei estadual deveria ser objeto de ação direta perante o Tribunal de Justiça Estadual, e não perante o 
STF, para o qual caberia, no entanto, eventual recurso extraordinário. 

C) a ação é admissível, mas a medida cautelar, se concedida, produzirá efeitos ex nunc e não atingirá a 
legislação pretérita, que se torna desde logo aplicável, conforme previsto na lei que regulamenta o 
procedimento da ação direta. 

D) a ação é admissível e a medida cautelar poderá ser concedida nos termos requeridos, inclusive para atingir 
a legislação revogada, desde que haja manifestação expressa do Tribunal na decisão que a conceder. 

E) a ação é admissível em relação à lei vigente, mas não em relação à lei revogada, que se torna no entanto 
aplicável, caso concedida a medida liminar. 

Comentários 

A) o partido político não está legitimado para a propositura da ação, por ausência de pertinência temática. 

ERRADA. 

A alternativa em análise está errada, pois vai de encontro à previsão da Constituição Federal e da doutrina. 
Vejamos: 
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Art. 103, da CF: Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: 

(...) 

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

No que tange a necessidade de pertinência temática para propositura da ADI por partido político, Alexandre 
de Morais informa que a exigência não existe. 

B) a lei estadual deveria ser objeto de ação direta perante o Tribunal de Justiça Estadual, e não perante o 
STF, para o qual caberia, no entanto, eventual recurso extraordinário. 

ERRADA. 

Art. 102, da CF/88: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória 
de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 

Art. 125, da CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta 
Constituição. 

(...) 

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 
estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um 
único órgão. 

A alternativa erra ao afirmar que a ação deveria ter sido proposta necessariamente perante o Tribunal de 
Justiça, uma vez que existe a possibilidade de provocação direta do STF, sem a necessidade de aguardar para 
o ajuizamento de Recurso Extraordinário posterior. 

C) a ação é admissível, mas a medida cautelar, se concedida, produzirá efeitos ex nunc e não atingirá a 
legislação pretérita, que se torna desde logo aplicável, conforme previsto na lei que regulamenta o 
procedimento da ação direta. 

ERRADA. 

Art. 11, da Lei 9.868/99: . Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção 
especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de 
dez dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que 
couber, o procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo. 
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§ 1º A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o 
Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. 

§ 2º A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa 
manifestação em sentido contrário. 

Dessa forma, ao julgar inconstitucional a norma, existe a possibilidade de o Tribunal conceder eficácia 
retroativa à medida cautelar, e aqui está o primeiro erro da assertiva. 

Nesse sentido, a princípio se observaria o efeito repristinatório das normas revogadas pela lei que foi 
declarada inconstitucional (segundo previsão do art. 11, §2º da Lei nº 9.868/99, colacionado acima). Ocorre 
que, na hipótese dessas referidas normas possuírem conteúdo similar à norma revogadora (em 
desconformidade com a CF/88), deverão ser consideradas inconstitucionais, conforme inteligência do STF (é 
o segundo erro da assertiva). 

D) a ação é admissível e a medida cautelar poderá ser concedida nos termos requeridos, inclusive para atingir 
a legislação revogada, desde que haja manifestação expressa do Tribunal na decisão que a conceder. 

CERTA. 

Art. 11, da Lei 9.868/99: Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção 
especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de 
dez dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que 
couber, o procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo. 

§ 1º A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o 
Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. 

§ 2º A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa 
manifestação em sentido contrário. 

Entretanto, a restauração da eficácia da norma revogada após declaração de inconstitucionalidade da lei 
revogadora poderá trazer comando igualmente em desacordo com a CF/88, o que justificará a sua declaração 
de inconstitucionalidade. Nesta hipótese, desde o julgamento da primeira ADI o Tribunal deverá decretar a 
inconstitucionalidade de todo o complexo normativo. Dessa forma, a inconstitucionalidade poderá pairar 
tanto em face da lei revogadora quanto em relação à lei revogada, o que justifica a impugnação de todo o 
complexo normativo.  

Assim, a assertiva está correta e desde que exista previsão expressa do Tribunal que conceder medida 
cautelar que decreta inconstitucionalidade da lei revogadora e das demais normas da cadeia normativa o 
pedido pode ser acolhido. 

E) a ação é admissível em relação à lei vigente, mas não em relação à lei revogada, que se torna no entanto 
aplicável, caso concedida a medida liminar. 

ERRADA. 
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A assertiva está incorreta, pois não se trata de propositura de ADI diretamente contra lei revogada. 

Art. 11, da Lei 9.868/99: Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção 
especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de 
dez dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que 
couber, o procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo. 

§ 1º A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o 
Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. 

§ 2º A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa 
manifestação em sentido contrário. 

Entretanto, a restauração da eficácia da norma revogada após declaração de inconstitucionalidade da lei 
revogadora poderá trazer comando igualmente em desacordo com a CF/88, o que justificará a sua declaração 
de inconstitucionalidade. Nesta hipótese, desde o julgamento da primeira ADI o Tribunal deverá decretar a 
inconstitucionalidade de todo o complexo normativo. 

Dessa forma, a inconstitucionalidade poderá pairar tanto em face da lei revogadora quanto em relação às 
leis revogadas, de modo a justificar a impugnação de todo o complexo normativo. 

215. O Governador de certo Estado pretende editar decreto permitindo a nomeação, para cargo em 
comissão, de livre provimento e exoneração, de parente em linha colateral de servidor público que exerça 
cargo de direção, chefia ou assessoramento na mesma pessoa jurídica, autorizando a nomeação ainda que 
entre eles haja relação de subordinação direta. À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, o ato do Governador seria 

A) material e formalmente compatível com a Constituição Federal, uma vez que compete, privativamente, 
ao Chefe do Poder Executivo dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da 
Administração Pública quando a medida não importar aumento de despesas, nem criação ou extinção de 
órgãos. 

B) material e formalmente compatível com a Constituição Federal, não violando os princípios da moralidade 
administrativa e da impessoalidade a nomeação de parente em linha colateral, conforme súmula vinculante 
editada pelo STF nessa matéria. 

C) materialmente incompatível com a Constituição Federal, de acordo com a jurisprudência do STF e com a 
súmula vinculante editada nessa matéria. 

D) apenas formalmente incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a matéria somente poderia 
ser tratada por lei, de iniciativa privativa do Governador. 

E) materialmente compatível com a Constituição Federal, na medida em que a nomeação que se pretende 
autorizar viola os princípios da moralidade e da impessoalidade apenas se for motivada pela relação de 
parentesco. 

Comentários 
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MATERIALMENTE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO 
STF E COM A SÚMULA VINCULANTE EDITADA NESSA MATÉRIA. 

No que se refere à compatibilidade formal com a Constituição, temos: 

Art. 84, da CF: Compete privativamente ao Presidente da República: 

(...) 

VI - dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos. 

Assim, de acordo com o princípio da simetria, é verdade que cabe ao chefe do poder executivo, neste caso, 
o Governador do Estado, dispor mediante decreto autônomo acerca da organização e fracionamento da 
administração nos termos do dispositivo acima. 

No que se refere à compatibilidade material com a CF/88, se o governador editar decreto que permite a 
nomeação para cargo em comissão de parente em linha colateral de servidor público que exerça cargo na 
mesma pessoa jurídica, ainda que exista subordinação direta entre eles, incorrerá em vício de 
inconstitucionalidade. Em tal hipótese há afronta direta aos princípios da Administração Pública, expressos 
no art. 37, caput, da CF/88, bem como à jurisprudência do STF. 

Dessa forma, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo ensinam que “é relevante registrar que o Supremo 
Tribunal Federal, conferindo máxima efetividade aos princípios constitucionais que orientam a atuação da 
administração pública como um todo - citando, de forma explicita, os postulados da moralidade 
administrativa, da impessoalidade e da eficiência -, considerou ofensiva à Constituição da República a prática 
do denominado nepotismo (nomeação de parentes, consanguíneos ou por afinidade, para cargos em 
comissão e funções de confiança). Conforme deixou assente nossa Corte Suprema, a vedação ao nepotismo, 
inclusive ao chamado "nepotismo cruzado" (dois agentes públicos em conluio, nomeiam familiares um do 
outro, simultaneamente ou não) não depende de lei formal para ser implementada; tal proibição decorre, 
diretamente, dos princípios expressos no art. 37, caput, da Carta de 1988 - os quais são dotados de eficácia 
imediata -, devendo ser observada por todos os Poderes da República e por todos os entes da Federação”. 

Súmula Vinculante nº 13, do STF: A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa 
jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou 
de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante 
designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 

RESPOSTA: LETRA “C” 

216. O Tribunal de Contas de certo Estado tomou as seguintes decisões ao apreciar atos que lhe foram 
submetidos à fiscalização: 
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I. negou registro à pensão por morte de servidor público efetivo, sob o argumento de que não foram 
preenchidos os pressupostos legais para que o benefício fosse concedido. 

II. julgou ilegal a execução de contrato administrativo celebrado no âmbito do Poder Executivo e na mesma 
decisão sustou sua execução. 

III. julgou irregular a aplicação, por Município, dos recursos financeiros estaduais que lhe foram repassados 
pelo Estado mediante convênio. 

De acordo com as disposições da Constituição Federal aplicáveis aos Tribunais de Contas Estaduais, o 
Tribunal poderia ter decidido APENAS o quanto referido em 

A) I e II. 

B) I e III. 

C)II e III. 

D) I. 

E) III. 

Comentários 

I e III. 

Art. 75, da CF: As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição 
e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. 

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão 
integrados por sete Conselheiros. 

I. negou registro à pensão por morte de servidor público efetivo, sob o argumento de que não foram 
preenchidos os pressupostos legais para que o benefício fosse concedido.  

CERTA. 

É uma das competências TCU e demais Cortes de Contas (art. 75, da CF): 

Art. 71, da CF: O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal 
de Contas da União, ao qual compete: 

(...) 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 
administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas 
as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, 
reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 
concessório; 



 

 

 

 

 

253 
569 

II. julgou ilegal a execução de contrato administrativo celebrado no âmbito do Poder Executivo e na mesma 
decisão sustou sua execução.  

ERRADA. 

A assertiva esta errada, pois o Tribunal de Contas da União (o mesmo se aplica aos TCEs, TCDF e TCMs) não 
tem competência para sustar contrato administrativo celebrado pelo Poder Pública. 

III. julgou irregular a aplicação, por Município, dos recursos financeiros estaduais que lhe foram repassados 
pelo Estado mediante convênio. 

CERTA. 

A assertiva está correta, pois é competência do TCU fiscalizar a aplicações de recursos repassados pela União 
ao Município mediante convênio, bem assim proceder o julgamento das contas dos administradores e 
demais responsáveis por verbas públicas. (Art. 71, II e VI, da CF) 

217. Instituição privada com fins lucrativos que pretenda exercer atividades de assistência à saúde no 
País 

A) não poderá participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde em razão de sua finalidade 
lucrativa. 

B) poderá participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, ainda que as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos tenham preferência. 

C) poderá participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, mediante convênio, sendo vedada 
constitucionalmente a celebração de contrato de direito público para esse fim. 

D) poderá participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, desde que mediante prévia 
autorização do Poder Legislativo do ente federativo com quem o ajuste será firmado. 

E) poderá receber recursos públicos para auxílio ou subvenções. 

Comentários 

A) não poderá participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde em razão de sua finalidade 
lucrativa. 

INCORRETA. 

As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos, na forma do art. 199, §1º, da CF/88. 

B) poderá participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, ainda que as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos tenham preferência. 

CORRETA. 
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As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, TODAVIA TÊM PREFERÊNCIA as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos, como preconiza o art. 199, §1º, da CF/88. 

C) poderá participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, mediante convênio, sendo vedada 
constitucionalmente a celebração de contrato de direito público para esse fim. 

INCORRETA. 

Serão justamente utilizados convênios e contratos de direito público para a participação complementar do 
setor privado no SUS, como determina o art. 199, §1º, da CF/88. 

D) poderá participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, desde que mediante prévia 
autorização do Poder Legislativo do ente federativo com quem o ajuste será firmado. 

INCORRETA. 

A CF/88 não faz exigência de prévia autorização do Poder Legislativo, ressalvando apenas que as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência e que os instrumentos utilizados serão convênios e 
contratos de direito público, na forma do art. 199, §1º, da CF/88. 

E) poderá receber recursos públicos para auxílio ou subvenções. 

INCORRETA. 

É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos, na forma do art. 199, § 2º, da CF/88. 

218. Deputado Estadual de certo Estado é suspeito da prática de homicídio doloso, cometido após a 
diplomação. A Constituição desse Estado prevê ser o Órgão Especial do Tribunal de Justiça competente 
para julgar, originariamente, os Deputados Estaduais pela prática de crimes comuns. Na hipótese de o 
Deputado vir a ser denunciado pelo cometimento do crime, será competente para julgá-lo o 

A) Tribunal do Júri, cuja competência, nesse caso, prevalece sobre o foro por prerrogativa de função 
estabelecido pela Constituição Estadual, não podendo a Assembleia Legislativa sustar o andamento do 
processo, já que aos Deputados Estaduais não se aplicam as imunidades processuais previstas na 
Constituição Federal em favor dos Deputados Federais. 

B) Tribunal do Júri, cuja competência, nesse caso, prevalece sobre o foro por prerrogativa de função 
estabelecido pela Constituição Estadual, não podendo a Assembleia Legislativa sustar o andamento do 
processo, já que aos Deputados Estaduais não se aplicam as imunidades materiais previstas pela Constituição 
Federal em favor dos Deputados Federais. 

C) Tribunal do Júri, cuja competência, nesse caso, prevalece sobre o foro por prerrogativa de função 
estabelecido pela Constituição Estadual, podendo a Assembleia Legislativa sustar o andamento do processo, 
tal como previsto pela Constituição Federal em favor dos Deputados Federais. 

D) Órgão Especial do Tribunal de Justiça, cuja competência, nesse caso, prevalece sobre a competência 
genérica do Tribunal do Júri, não podendo a Assembleia Legislativa sustar o andamento do processo, já que 
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aos Deputados Estaduais não se aplicam as imunidades processuais previstas pela Constituição Federal em 
favor dos Deputados Federais. 

E) Órgão Especial do Tribunal de Justiça, cuja competência, nesse caso, prevalece sobre a competência 
genérica do Tribunal do Júri, podendo a Assembleia Legislativa sustar o andamento do processo, tal como 
previsto pela Constituição Federal em favor dos Deputados Federais. 

Comentários 

A) Tribunal do Júri, cuja competência, nesse caso, prevalece sobre o foro por prerrogativa de função 
estabelecido pela Constituição Estadual, não podendo a Assembleia Legislativa sustar o andamento do 
processo, já que aos Deputados Estaduais não se aplicam as imunidades processuais previstas na 
Constituição Federal em favor dos Deputados Federais. 

ERRADA. 

Como a competência para julgar crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e isto foi imposto pela 
Constituição Federal, artigo 5º, XXXVIII, “d”, deve prevalecer sobre foro por prerrogativa de função 
estabelecido pela Constituição Estadual, Súmula Vinculante nº 45. Em relação à Assembleia Legislativa poder 
sustar o andamento do processo, o artigo 27, § 1º da CF permite, pois determina que aos Deputados 
Estaduais se aplicam as mesmas regras da CF em favor dos Deputados Federais sobre inviolabilidade, 
imunidades e outros. 

B) Tribunal do Júri, cuja competência, nesse caso, prevalece sobre o foro por prerrogativa de função 
estabelecido pela Constituição Estadual, não podendo a Assembleia Legislativa sustar o andamento do 
processo, já que aos Deputados Estaduais não se aplicam as imunidades materiais previstas pela Constituição 
Federal em favor dos Deputados Federais. 

ERRADA. 

Como a competência para julgar crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e isto foi imposto pela 
Constituição Federal, artigo 5º, XXXVIII, “d”, deve prevalecer sobre foro por prerrogativa de função 
estabelecido pela Constituição Estadual, Súmula Vinculante nº 45. Em relação à Assembleia Legislativa poder 
sustar o andamento do processo, o artigo 27, § 1º da CF permite, pois determina que aos Deputados 
Estaduais se aplicam as mesmas regras da CF em favor dos Deputados Federais sobre inviolabilidade, 
imunidades e outros. 

C) Tribunal do Júri, cuja competência, nesse caso, prevalece sobre o foro por prerrogativa de função 
estabelecido pela Constituição Estadual, podendo a Assembleia Legislativa sustar o andamento do processo, 
tal como previsto pela Constituição Federal em favor dos Deputados Federais. 

CERTA. 

Como a competência para julgar crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e isto foi imposto pela 
Constituição Federal, artigo 5º, XXXVIII, “d”, deve prevalecer sobre foro por prerrogativa de função 
estabelecido pela Constituição Estadual, Súmula Vinculante nº 45. Em relação à Assembleia Legislativa poder 
sustar o andamento do processo, o artigo 27, § 1º da CF permite, pois determina que aos Deputados 
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Estaduais se aplicam as mesmas regras da CF em favor dos Deputados Federais sobre inviolabilidade, 
imunidades e outros. 

D) Órgão Especial do Tribunal de Justiça, cuja competência, nesse caso, prevalece sobre a competência 
genérica do Tribunal do Júri, não podendo a Assembleia Legislativa sustar o andamento do processo, já que 
aos Deputados Estaduais não se aplicam as imunidades processuais previstas pela Constituição Federal em 
favor dos Deputados Federais. 

ERRADA. 

Como a competência para julgar crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e isto foi imposto pela 
Constituição Federal, artigo 5º, XXXVIII, “d”, deve prevalecer sobre foro por prerrogativa de função 
estabelecido pela Constituição Estadual, Súmula Vinculante nº 45. Em relação à Assembleia Legislativa poder 
sustar o andamento do processo, o artigo 27, § 1º da CF permite, pois determina que aos Deputados 
Estaduais se aplicam as mesmas regras da CF em favor dos Deputados Federais sobre inviolabilidade, 
imunidades e outros. 

E) Órgão Especial do Tribunal de Justiça, cuja competência, nesse caso, prevalece sobre a competência 
genérica do Tribunal do Júri, podendo a Assembleia Legislativa sustar o andamento do processo, tal como 
previsto pela Constituição Federal em favor dos Deputados Federais. 

ERRADA. 

Como a competência para julgar crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e isto foi imposto pela 
Constituição Federal, artigo 5º, XXXVIII, “d”, deve prevalecer sobre foro por prerrogativa de função 
estabelecido pela Constituição Estadual, Súmula Vinculante nº 45. Em relação à Assembleia Legislativa poder 
sustar o andamento do processo, o artigo 27, § 1º da CF permite, pois determina que aos Deputados 
Estaduais se aplicam as mesmas regras da CF em favor dos Deputados Federais sobre inviolabilidade, 
imunidades e outros. 

219. O Governador de determinado Estado encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei ordinária 
criando órgão vinculado à Secretaria da Saúde, bem como criando cargos públicos com atribuições para a 
execução de atividades junto a esse órgão, tendo estabelecido a respectiva remuneração. No âmbito da 
Assembleia Legislativa o referido projeto de lei foi aprovado com duas emendas parlamentares. A primeira 
delas aumentou o número de cargos públicos previstos na proposta inicial, acarretando aumento da 
despesa. A segunda alterou as regras do regime jurídico dos servidores públicos em geral junto ao Poder 
Executivo, regime esse disciplinado em lei específica que não foi objeto do projeto de lei encaminhado 
pelo Governador. Considerando as normas da Constituição Federal que regem o processo legislativo, bem 
como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a aprovação 

A) das duas emendas parlamentares é constitucional, uma vez que a matéria objeto do projeto de lei não é 
de iniciativa privativa do Governador, podendo o projeto, por isso, ser aprovado com ambas emendas. 

B) das duas emendas parlamentares é constitucional, uma vez que, embora a matéria objeto do projeto de 
lei seja de iniciativa privativa do Governador, esse fato não impede a aprovação de ambas emendas. 
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C) das duas emendas parlamentares é inconstitucional, uma vez que em projeto de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo, como é o caso, é vedada emenda parlamentar que aumente despesas e que 
discipline matéria distinta daquela prevista inicialmente. 

D) da primeira emenda parlamentar é inconstitucional, uma vez que em projeto de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo, como é o caso, é vedada emenda parlamentar que aumente despesas, sendo, no 
entanto, constitucional a aprovação da segunda emenda parlamentar. 

Comentários 

A questão exige o conhecimento do disposto nos artigos 61, § 1º, II, a e c,  e 63, I, da CF/88. Ademais, o aluno 
precisa saber que, devido ao princípio da simetria, tais regras são aplicáveis no âmbito estadual, como é o 
caso da questão, e que o STF veda o chamado contrabando legislativo, ou seja, que o Poder Legislativo faça 
emendas legislativas sem pertinência temática com o projeto original, sob pena de inconstitucionalidade.  

Assim, as duas emendas ao projeto de lei são inconstitucionais, pois a primeira gera aumento de despesa em 
lei de iniciativa privativa do governador (art. 63, I, c/c o art. 61, § 1º, II, a e c, da CF/88) e a segunda não 
guarda pertinência temática com o projeto original, pecando pelo chamado "contrabando legislativo", 
vedado pelo STF.  

GABARITO LETRA C 

220. No curso da execução de contrato de prestação de serviços firmado por determinado Estado, a 
Administração concluiu ser necessária a ampliação do objeto contratual previsto inicialmente, nos limites 
permitidos pela legislação que rege as contratações públicas. Constatou-se, no entanto, que a lei 
orçamentária não contemplou créditos suficientes para que se desse a ampliação do objeto contratual. 
Nessa situação, considerando que a majoração do objeto contratual não pode ser caracterizada como 
despesa imprevisível e urgente, a alteração do objeto contratual 

A) dependerá da abertura de crédito adicional, mediante prévia autorização legislativa, em valor suficiente 
para a realização da despesa, vedada a edição de medida provisória nesse caso. 

B) dependerá da abertura de crédito extraordinário, mediante prévia autorização legislativa, em valor 
suficiente para a realização da despesa, vedada a edição de medida provisória nesse caso. 

C) dependerá da abertura de crédito adicional, mediante a edição de medida provisória, em valor suficiente 
para a realização da despesa. 

D) dependerá da abertura de crédito adicional, mediante a edição de decreto e independentemente de 
prévia autorização legislativa. 

E) não poderá ser realizada, uma vez que é vedada a realização de despesas ou a assunção de obrigações 
diretas que excedam os créditos orçamentários, não sendo a hipótese descrita autorizadora da abertura de 
créditos adicionais. 

Comentários 

A) dependerá da abertura de crédito adicional, mediante prévia autorização legislativa, em valor suficiente 
para a realização da despesa, vedada a edição de medida provisória nesse caso. 
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CERTA. 

Assertiva em consonância com a Lei de Finanças Públicas, a Lei nº 4.320/64, que aduz em seu artigo 42, e a 
Constituição Federal em seus artigos 62, §1º, inciso I, alínea "d" e 167, inciso V, como se pode ver: 

Lei nº 4.320/64: 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 

Art. 167. São vedados: 

[...] 

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes; 

CF/88 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 

I - relativa a: 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado 
o previsto no art. 167, § 3º; 

B) dependerá da abertura de crédito extraordinário, mediante prévia autorização legislativa, em valor 
suficiente para a realização da despesa, vedada a edição de medida provisória nesse caso. 

ERRADA. 

Assertiva em desacordo com a Lei de Finanças Públicas, a Lei nº 4.320/64, que aduz em seu artigo 42, e a 
Constituição Federal em seus artigos 62, §1º, inciso I, alínea "d" e 167, inciso V, como se pode ver: 

Lei nº 4.320/64: 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 

Art. 167. São vedados: 

[...] 

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes; 
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CF/88 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 

I - relativa a: 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado 
o previsto no art. 167, § 3º; 

C) dependerá da abertura de crédito adicional, mediante a edição de medida provisória, em valor suficiente 
para a realização da despesa. 

ERRADA. 

Assertiva em desacordo com a Lei de Finanças Públicas, a Lei nº 4.320/64, que aduz em seu artigo 42, e a 
Constituição Federal em seus artigos 62, §1º, inciso I, alínea "d" e 167, inciso V, como se pode ver: 

Lei nº 4.320/64: 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 

Art. 167. São vedados: 

[...] 

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes 

CF/88 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 

I - relativa a: 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado 
o previsto no art. 167, § 3º; 

D) dependerá da abertura de crédito adicional, mediante a edição de decreto e independentemente de 
prévia autorização legislativa. 
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ERRADA. 

Assertiva em desacordo com a Lei de Finanças Públicas, a Lei nº 4.320/64, que aduz em seu artigo 42, e a 
Constituição Federal em seus artigos 62, §1º, inciso I, alínea "d" e 167, inciso V, como se pode ver: 

Lei nº 4.320/64: 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 

Art. 167. São vedados: 

[...] 

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes; 

CF/88 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 

I - relativa a: 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado 
o previsto no art. 167, § 3º; 

E) não poderá ser realizada, uma vez que é vedada a realização de despesas ou a assunção de obrigações 
diretas que excedam os créditos orçamentários, não sendo a hipótese descrita autorizadora da abertura de 
créditos adicionais. 

ERRADA. 

Assertiva em desacordo com a Lei de Finanças Públicas, a Lei nº 4.320/64, que aduz em seu artigo 42, e a 
Constituição Federal em seus artigos 62, §1º, inciso I, alínea "d" e 167, inciso V, como se pode ver: 

Lei nº 4.320/64: 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 

Art. 167. São vedados: 

[...] 
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V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes; 

CF/88 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 

I - relativa a: 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado 
o previsto no art. 167, § 3º; 

221. Considerando a expectativa de que não se concretize a previsão de receitas contida na lei 
orçamentária de certo Estado, o respectivo Governador entende que devem ser tomadas as seguintes 
medidas de contenção de despesas no âmbito do Poder Executivo: 

I. extinguir parte dos cargos públicos vagos. 

II. extinguir determinadas autarquias. 

III. exonerar parte dos servidores públicos ocupantes de cargos em comissão. 

IV. extinguir o fundo estadual de fomento à cultura. 

À luz das disposições da Constituição Federal, poderão ser tomadas 

A) todas as medidas, desde que mediante lei estadual. 

B) todas as medidas, mediante decreto. 

C) todas as medidas, desde que mediante lei estadual apenas as referidas nos itens II e IV. 

D) todas as medidas, desde que mediante lei estadual apenas as referidas nos itens I, II e IV. 

E) apenas as medidas I, II e III, mediante lei estadual, não sendo viável juridicamente a extinção do fundo 
estadual de fomento à cultura, uma vez que sua instituição é imposição da Constituição Federal. 

Comentários 

A) todas as medidas, desde que mediante lei estadual. 

ERRADA. 

A alternativa está incorreta, posto que apenas as assertivas II e IV, precisarão da edição de lei. A extinção 
cargos públicos vagos e a exoneração de servidores públicos ocupantes de cargos em comissão poderão ser 
feitas via decreto, segundo o art. 84 da CF. 

B) todas as medidas, mediante decreto. 
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ERRADA. 

A alternativa está errada, uma vez que apenas as medidas de extinção cargos públicos vagos e a exoneração 
de servidores públicos ocupantes de cargos em comissão poderão ser feitas via decreto. As medidas de 
extinção de autarquias e extinção do fundo estadual de fomento à cultura, deverão ser feitas por meio de 
lei. 

C) todas as medidas, desde que mediante lei estadual apenas as referidas nos itens II e IV. 

CERTA. 

A assertiva está correta, de modo que, de acordo com o princípio do paralelismo, se autarquias são criadas 
por lei, estas só poderão ser extintas da mesma forma. No tocante a extinção do fundo da cultura só poderão 
ser extintos por lei, segundo o art. 167, IX, da CF, também conforme o princípio do paralelismo. 

D) todas as medidas, desde que mediante lei estadual apenas as referidas nos itens I, II e IV. 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta, uma vez que a medida do item I, extinção dos cargos públicos vagos, poderá ser 
feita através de decreto autônomo.  

Para extinguir cargos públicos vagos, será necessário observar o disposto no art. 84, VI, b da CF. O artigo 
trata de competência privativa do Presidente da República, porém, através do princípio da simetria, se aplica 
ao Governador. 

E) apenas as medidas I, II e III, mediante lei estadual, não sendo viável juridicamente a extinção do fundo 
estadual de fomento à cultura, uma vez que sua instituição é imposição da Constituição Federal. 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta, uma vez que as medidas I e III poderão ser realizadas através de decreto, não 
necessitando de lei para este fim. A extinção do fundo cultural poderá ocorrer, desde que realizada por meio 
de lei, conforme o princípio do paralelismo, segundo o art.167, IX, da CF. 

222. Lei ordinária estadual criou Região Metropolitana formada por municípios contíguos e não 
contíguos, voltada para a prestação de serviços públicos de interesse comum aos municípios que a 
integram. A mesma lei criou órgão colegiado estadual, do qual fazem parte apenas autoridades estaduais, 
voltado para disciplinar a concessão de serviços municipais de interesse comum à região metropolitana. 
De acordo com a Constituição Federal e a com a jurisprudência do STF, essa Região Metropolitana 

A) poderia ter sido criada por lei ordinária, desde que assim previsto na Constituição do Estado, podendo a 
Região ser formada por municípios contíguos ou não, vez que voltada para a prestação de serviços públicos 
de interesse comum aos municípios, sendo constitucional a criação do órgão colegiado estadual com a 
competência que lhe foi atribuída, desde que o projeto de lei tenha sido de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo. 
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B) poderia ter sido criada por lei ordinária, mas a Região deveria ser formada apenas por municípios 
contíguos, sendo inconstitucional a atribuição ao órgão colegiado estadual da competência para disciplinar 
a concessão de serviços municipais. 

C) apenas poderia ter sido criada por lei complementar, podendo a Região ser formada por municípios 
contíguos ou não, vez que voltada para a prestação de serviços públicos de interesse comum aos municípios, 
sendo constitucional a criação do órgão colegiado estadual com a competência que lhe foi atribuída, desde 
que o projeto de lei tenha sido de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 

D) apenas poderia ter sido criada por lei complementar, podendo a Região ser formada por municípios 
contíguos ou não, vez que voltada para a prestação de serviços públicos de interesse comum aos municípios, 
sendo inconstitucional a atribuição ao órgão colegiado estadual da competência para disciplinar a concessão 
de serviços municipais. 

E) apenas poderia ter sido criada por lei complementar e deveria ser formada apenas por municípios 
contíguos, sendo, ainda, inconstitucional a atribuição ao órgão colegiado estadual da competência para 
disciplinar a concessão de serviços municipais. 

Comentários 

GABARITO: Alternativa E 

Apenas poderia ter sido criada por lei complementar e deveria ser formada apenas por municípios contíguos, 
sendo, ainda, inconstitucional a atribuição ao órgão colegiado estadual da competência para disciplinar a 
concessão de serviços municipais. 

Alternativa correta, conforme as justificativas a seguir: 

No enunciado temos que Lei ordinária estadual criou: 

1) Lei ordinária estadual criou região Metropolitana formada por municípios contíguos e não contíguos, 
voltada para a prestação de serviços públicos de interesse comum aos municípios que a integram.  

Apenas poderia ter sido criada por lei complementar e deveria ser formada apenas por municípios contíguos, 
conforme dispõe o art. 25, § 3º, CF. 

2) Criou órgão colegiado estadual, do qual fazem parte apenas autoridades estaduais, voltado para 
disciplinar a concessão de serviços municipais de interesse comum à região metropolitana.  

Sendo, ainda, inconstitucional a atribuição ao órgão colegiado estadual da competência para disciplinar a 
concessão de serviços municipais. 

Ou seja, quando tratar-se de concessão de serviços municipais de interesse comum à região metropolitana 
haverá necessidade de participação tanto de autoridades estaduais como municipais, a fim de se prevenir a 
concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. 

223. Considere que tramitam perante a Assembleia Legislativa de determinado Estado propostas de 
emenda constitucional estabelecendo que 
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I. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração 
direta, autárquica e fundacional, bem como as aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de 
previdência oficial, não poderão exceder o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, 
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, não se aplicando este limite ao subsídio dos Deputados Estaduais. 

II. A remuneração dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista não poderá 
exceder o subsídio mensal do Governador, ainda que essas entidades não recebam recursos do Estado 
para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. 

III. O Estado editará normas sobre o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo 
efetivo, ao qual não se aplicam os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 

IV. O Estado editará normas sobre o ingresso na Polícia Militar, podendo fixar limites de idade, direitos, 
deveres e prerrogativas independentemente das normas federais aplicáveis às Forças Armadas nessas 
matérias. 

São compatíveis com a Constituição Federal APENAS as propostas de emenda 

A) I e IV. 

B) I e II. 

C) II e IV. 

D) II e III. 

E) I, III e IV. 

Comentários 

GARABITO: LETRA A 

Assertiva I:  

CERTA 

Nos exatos termos do art. 37, XI e §12, da CF/88. 

Assertiva II:  

ERRADA 

O teto remuneratório constitucional somente aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia 
mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos do Estado para pagamento de despesas de pessoal ou de 
custeio em geral (art. 37, §9º, da CF/88). 

Assertiva III:  

ERRADA 
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Serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados 
para o Regime Geral de Previdência Social (art. 40, §12 da CF/88). 

Assertiva IV:  

CERTA 

Cabe a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, ou seja, acerca de normas 
sobre o ingresso na Polícia Militar, podendo fixar limites de idade, direitos, deveres e prerrogativas 
independentemente das normas federais aplicáveis às Forças Armadas nessas matérias (art. 42, §3º, da 
CF/88). 

224. Segundo a Constituição Federal, o Estado que não investir no mínimo 25% da receita resultante de 
impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento 
do ensino ficará sujeito à intervenção federal, decretada pelo Presidente da República, 

A) após o julgamento, pelo STF, de representação interventiva proposta pelo Procurador-Geral da República, 
dispensada a submissão do decreto interventivo à apreciação do Congresso Nacional; retenção, pela União, 
de transferências de recursos previstas na Constituição Federal; vedação de aumento das despesas com 
pessoal. 

B) após o julgamento, pelo STF, de representação interventiva proposta pelo Procurador-Geral da República, 
devendo o decreto limitar-se a suspender a execução do ato impugnado perante o STF, se essa medida bastar 
ao restabelecimento da normalidade, caso em que será dispensada sua submissão à apreciação do Congresso 
Nacional; retenção, pela União, de transferências de recursos previstas na Constituição Federal. 

C) após o julgamento, pelo STF, de representação interventiva proposta pelo Procurador-Geral da República, 
devendo o decreto limitar-se a suspender a execução do ato impugnado perante o STF, se essa medida bastar 
ao restabelecimento da normalidade, caso em que será dispensada sua submissão à apreciação do Congresso 
Nacional. 

D) independentemente de prévio julgamento da matéria pelo STF, devendo o decreto interventivo ser 
submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas; retenção, pela União, de transferências 
de recursos previstas na Constituição Federal; vedação de aumento das despesas com pessoal. 

E) independentemente de prévio julgamento da matéria pelo STF, devendo o decreto interventivo ser 
submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas; retenção, pela União, de transferências 
de recursos previstas na Constituição Federal. 

Comentários 

A) após o julgamento, pelo STF, de representação interventiva proposta pelo Procurador-Geral da República, 
dispensada a submissão do decreto interventivo à apreciação do Congresso Nacional; retenção, pela União, 
de transferências de recursos previstas na Constituição Federal; vedação de aumento das despesas com 
pessoal. 

ERRADA 
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A primeira parte da alternativa está correta, porém é vedada a retenção de repasse de recursos aos Estados, 
à exceção do não pagamento de créditos e a não aplicação de recursos mínimos em saúde (art. 198, § 2º, II 
e III), nos termos do art.160, da CF. 

B) após o julgamento, pelo STF, de representação interventiva proposta pelo Procurador-Geral da República, 
devendo o decreto limitar-se a suspender a execução do ato impugnado perante o STF, se essa medida bastar 
ao restabelecimento da normalidade, caso em que será dispensada sua submissão à apreciação do Congresso 
Nacional; retenção, pela União, de transferências de recursos previstas na Constituição Federal. 

ERRADA 

A primeira parte da alternativa está correta, porém é vedada a retenção de repasse de recursos aos Estados, 
à exceção do não pagamento de créditos e a não aplicação de recursos mínimos em saúde (art. 198, § 2º, II 
e III), nos termos do art.160, da CF. 

C) após o julgamento, pelo STF, de representação interventiva proposta pelo Procurador-Geral da República, 
devendo o decreto limitar-se a suspender a execução do ato impugnado perante o STF, se essa medida bastar 
ao restabelecimento da normalidade, caso em que será dispensada sua submissão à apreciação do Congresso 
Nacional. 

CORRETA 

Na situação há a violação a um princípio constitucional sensível, sendo caso de representação do PGR e o 
decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento 
da normalidade, nos termos do art.34, VII, "e", e 36, III, §3, ambos da CF. 

D) independentemente de prévio julgamento da matéria pelo STF, devendo o decreto interventivo ser 
submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas; retenção, pela União, de transferências 
de recursos previstas na Constituição Federal; vedação de aumento das despesas com pessoal. 

ERRADA 

Para ser decretado intervenção federal por descumprimento dos princípios constitucionais sensíveis é 
necessário representação do PGR e provimento do STF, sendo que nesses caso dispensa-se apreciação do 
Congresso Nacional, nos termos do art.34, VII, "e", e 36, III, §3, ambos da CF. 

E) independentemente de prévio julgamento da matéria pelo STF, devendo o decreto interventivo ser 
submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas; retenção, pela União, de transferências 
de recursos previstas na Constituição Federal. 

ERRADA 

Para ser decretado intervenção federal por descumprimento dos princípios constitucionais sensíveis é 
necessário representação do PGR e provimento do STF, sendo que nesses caso dispensa-se apreciação do 
Congresso Nacional, nos termos do art.34, VII, "e", e 36, III, §3, ambos da CF. 
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225. O Conselho Nacional de Justiça, nos termos preconizados pela Constituição Federal, é composto de 
15 membros, com mandato de dois anos, admitida uma recondução. Dentre os seus componentes haverá 
necessariamente  

A) um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

B) dois advogados indicados pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional. 

C) um membro do Ministério Público Federal, escolhido e indicado pelo Procurador-Geral da República. 

D) um juiz do Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. 

E) dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pelo Presidente do Congresso 
Nacional. 

Comentários 

Segundo redação literal do artigo 103 - B, "caput", da Constituição Federal, que prevê a composição do 
Conselho Nacional de Justiça, bem como a duração do mandato de seus membros. 

A) um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

CERTA. 

Nos termos da redação literal do artigo 103 - B, inciso VI, da Constituição Federal. 

B) dois advogados indicados pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional. 

ERRADA. 

Os dois advogados, membros do Conselho Nacional de Justiça, são indicados pelo Conselho Federal da OAB, 
não pelo Presidente da OAB Nacional (artigo 103 - B, inciso XII, CF/88) 

C) um membro do Ministério Público Federal, escolhido e indicado pelo Procurador-Geral da República. 

ERRADA. 

A Carta Republicana (artigo 103 - B, inciso X) fala em membro do Ministério Público da União, e NÃO do 
Ministério Público Federal, a ser escolhido e indicado pelo PGR. 

D) um juiz do Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. 

ERRADA. 

O juiz do Tribunal Regional do Trabalho será indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho (CF/88, artigo 103 
- B, inciso VIII) e NÃO pelo Supremo Tribunal Federal. 

E) dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pelo Presidente do Congresso 
Nacional. 
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ERRADA. 

Os dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, serão indicados um pela Câmara dos 
Deputados e outro pelo Senado Federal (CF/88, artigo 103 - B, inciso XIII) e NÃO pelo Presidente do 
Congresso Nacional. 

226. O CNJ, órgão do Poder Judiciário que possui somente atribuições de natureza administrativa, 

A) é composto por membros com mandato de quatro anos, admitindo-se uma reeleição. 

B) não terá competência para zelar pela autonomia do Poder Judiciário. 

C) é presidido pelo presidente do STF ou, na sua ausência, pelo presidente do STJ. 

D) poderá, de ofício, rever processos disciplinares de juízes julgados há menos de um ano. 

E) poderá, apenas por provocação, rever processos disciplinares de membros de tribunais, sem nenhum 
limite temporal. 

Comentários 

A questão trata da composição e das atribuições do Conselho Nacional de Justiça. 

A) é composto por membros com mandato de quatro anos, admitindo-se uma reeleição. 

ERRADA. 

O CNJ é composto por membros com mandato de dois, e não de quatro anos, admitindo-se uma recondução 
(e não reeleição), conforme o art. 103-B da CF. 

B) não terá competência para zelar pela autonomia do Poder Judiciário. 

ERRADA. 

O CNJ detém competência para zelar pela autonomia do Judiciário, conforme o art. 103-B § 4º I, da CF. 

C) é presidido pelo presidente do STF ou, na sua ausência, pelo presidente do STJ. 

ERRADA. 

O CNJ será presidido pelo presidente do STF e, na sua ausência, será pelo Vice-Presidente do STF, conforme 
o art. 103-B § 1º da CF. 

D) poderá, de ofício, rever processos disciplinares de juízes julgados há menos de um ano. 

CERTA. 

A alternativa está correta, pois, de fato, poderá o CNJ rever de ofício processos disciplinares de juízes julgados 
há menos de um ano, conforme o art. 103-B §4º V da CF. 
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E) poderá, apenas por provocação, rever processos disciplinares de membros de tribunais, sem nenhum 
limite temporal. 

ERRADA. 

O CNJ poderá rever, inclusive de ofício, processos disciplinares de membros de tribunais julgados há menos 
de um ano, conforme o art. 103-B §4º V da CF. 

227. Em determinado estado, o governador enviou à assembleia legislativa um projeto de lei sobre a 
criação de cargos na administração direta estadual, bem como sobre a remuneração desses cargos. Os 
parlamentares apresentaram emendas a esse projeto, e seu conteúdo foi posteriormente sancionado pelo 
governador. 

Nessa situação hipotética, a lei originada será considerada 

A) formalmente constitucional, pois a sanção do governador acarretou a convalidação das referidas 
emendas. 

B) inconstitucional, por vício de iniciativa. 

C) formalmente constitucional, desde que, caso tenha havido emendas incrementadoras do dispêndio, elas 
tenham indicado as fontes de seus recursos. 

D) formalmente constitucional, desde que as emendas não tenham gerado aumento de despesa. 

E) formalmente inconstitucional, pois as referidas emendas parlamentares são inadmissíveis. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimento acerca do art. 61, § 1º, II, "a", e do art. 63, I, ambos da CRFB/88, bem como 
do princípio da simetria. 

A) formalmente constitucional, pois a sanção do governador acarretou a convalidação das referidas 
emendas. 

ERRADA. 

A sanção do chefe do Poder Executivo não convalida eventuais vícios das emendas parlamentares. 

B) inconstitucional, por vício de iniciativa. 

ERRADA. 

Conforme o princípio da simetria, aplicado ao art. 61, § 1º, II, "a", da CRFB/88, é de iniciativa privativa do 
chefe do Poder Executivo, as leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos 
na administração direta ou aumento de sua remuneração. 

C) formalmente constitucional, desde que, caso tenha havido emendas incrementadoras do dispêndio, elas 
tenham indicado as fontes de seus recursos. 
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ERRADA. 

De acordo com o art. 63, I, da CRFB/88 e conforme o princípio da simetria. 

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 
4º; 

D) formalmente constitucional, desde que as emendas não tenham gerado aumento de despesa. 

CERTA. 

Em conformidade com o que dispõe o art. 63, I, da CRFB/88. 

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 
4º; 

E) formalmente inconstitucional, pois as referidas emendas parlamentares são inadmissíveis. 

ERRADA. 

São admissíveis emendas parlamentares em projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder 
Executivo. 

228. À luz da disciplina estabelecida na CF, poderá ocorrer intervenção dos estados em seus municípios 

A) caso deixe de ser paga, por dois anos consecutivos e sem motivo de força maior, a dívida fundada. 

B) para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. 

C) se não houver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção da segurança pública. 

D) para manter a integridade nacional. 

E) caso as receitas tributárias constitucionalmente previstas deixem de ser entregues aos estados. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimento a respeito do tema intervenção dos Estados em seus Municípios, 
notadamente ao que se refere ao art. 35, da CF/88. 

A) caso deixe de ser paga, por dois anos consecutivos e sem motivo de força maior, a dívida fundada. 

CERTA. 

Nos termos do art. 35, I, da CF/88, caso deixe de ser paga, por dois anos consecutivos e sem motivo de força 
maior, a dívida fundada, o Estado poderá intervir no Município. 

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território 
Federal, exceto quando: 
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I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada; 

B) para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. 

ERRADA. 

Pôr termo a grave comprometimento da ordem pública é uma hipótese de intervenção federal, nos termos 
do art. 34, III, da CF/88 e não Estadual. 

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: 

(...) 

III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; 

C) se não houver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção da segurança pública. 

ERRADA. 

O art. 35, da CF/88, elenca as hipóteses autorizativas da intervenção Estadual. No caso das receitas 
tributárias constitucionalmente previstas deixem de ser entregues aos estados, não haverá intervenção, por 
tal situação não constar expressamente no rol mencionado. 

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território 
Federal, exceto quando: 

I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada; 

II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 

III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do 
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; 

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios 
indicados na Constituição estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. 

D) para manter a integridade nacional. 

ERRADA. 

O art. 35, da CF/88, elenca as hipóteses autorizativas da intervenção Estadual. No caso das receitas 
tributárias constitucionalmente previstas deixem de ser entregues aos estados, não haverá intervenção, por 
tal situação não constar expressamente no rol mencionado, mas sim nas causas de intervenção federal, 
notadamente no art. 34, I, da CF/88. 

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: 
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I - manter a integridade nacional; 

E) caso as receitas tributárias constitucionalmente previstas deixem de ser entregues aos estados. 

ERRADA. 

O art. 35, da CF/88, elenca as hipóteses autorizativas da intervenção Estadual. No caso das receitas 
tributárias constitucionalmente previstas deixem de ser entregues aos estados, não haverá intervenção, por 
tal situação não constar expressamente no rol mencionado. 

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território 
Federal, exceto quando: 

I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada; 

II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 

III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do 
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; 

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios 
indicados na Constituição estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. 

229. De acordo com a CF e a jurisprudência do STF, o procurador-geral de estado 

A) tem competência para a iniciativa de lei ordinária sobre a organização da procuradoria-geral do estado. 

B) ocupa cargo comissionado de livre nomeação e exoneração pelo governador do estado. 

C) perderá o cargo efetivo apenas em virtude de sentença judicial transitada em julgado, caso seja integrante 
da carreira de procurador estadual. 

D) goza da garantia de inamovibilidade. 

E) deve, necessariamente, ter sido aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, caso seja 
integrante da carreira de procurador estadual. 

Comentários 

A questão versa sobre diversos aspectos da Procuradoria Geral do Estado e seu chefe, sendo 
especificamente: competência para iniciativa de lei complementar para organização da carreira (art. 61, 
parágrafo 1°, II, "e" e art. 131 ambos da CF),  livre nomeação e exoneração do cargo de Procurador Geral do 
Estado (art. 131, parágrafo 1° da CF e entendimento do STF na ADI 291), formas para a perda do cargo de 
servidor efetivo (art. 41, parágrafo 1°, I, II e III e art. 169, parágrafo 4° ambos da CF), garantia da 
inamovibilidade (ADI 1246, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 22-05-2019 PUBLIC 23-05-2019), ingresso na carreira (art. 132 da 
CF). 

A) tem competência para a iniciativa de lei ordinária sobre a organização da procuradoria-geral do estado. 
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ERRADA.  

A alternativa possui dois erros: 

1° Conforme previsto no art. 61, parágrafo 1°, II, "e" da CF, o Procurador-Geral do Estado não possui 
competência para a organização da PGE, pois, trata-se de matéria de iniciativa privativa do Governador. 

2° É matéria que deve ser tratada por meio de lei complementar (art. 131 da CF). 

B) ocupa cargo comissionado de livre nomeação e exoneração pelo governador do estado. 

CERTA. 

Conforme previsto no art. 131, parágrafo 1° da CF e entendimento do STF (ADI 291, Relator(a): Min. 
JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 07/04/2010, DJe-168 DIVULG 09-09-2010 PUBLIC 10-09-
2010 EMENT VOL-02414-01 PP-00001), o cargo de Procurador-Geral do Estado é de livre nomeação e 
exoneração pelo Governador. 

C) perderá o cargo efetivo apenas em virtude de sentença judicial transitada em julgado, caso seja integrante 
da carreira de procurador estadual. 

ERRADA. 

Conforme previsto no art. 41, parágrafo 1°, I, II e III  e art. 169, parágrafo 4° ambos da CF, o servidor estável 
possui 4 formas para perder o cargo, não somente sentença judicial transitada em julgado. 

D) goza da garantia de inamovibilidade. 

ERRADA. 

O Procurador-Geral do Estado não goza da garantia de inamovibilidade por ausência de previsão 
constitucional nesse sentido, bem como por ser incompatível com suas atribuições. 

E) deve, necessariamente, ter sido aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, caso seja 
integrante da carreira de procurador estadual. 

ERRADA. 

Conforme previsto no art. 132 da CF, os procuradores estaduais deverão ser aprovados em concurso público 
de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as suas fases. 

230. Conforme estabelecido na CF, o poder constituinte derivado reformador 

A) pode ampliar as cláusulas pétreas. 

B) é poder jurídico, também sendo denominado poder constituinte difuso. 

C) não pode ampliar os direitos fundamentais. 
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D) não sofre limitações materiais. 

E) pode ser limitado em determinadas circunstâncias. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimento sobre o poder constituinte, em especial, o poder constituinte derivado 
reformador. Para tanto, exigiu  a resposta correta sobre a temática. 

A) pode ampliar as cláusulas pétreas. 

INCORRETA. 

A alternativa está incorreta. Não há a possibilidade de ser ampliada cláusula pétrea através do poder 
constituinte derivado, isso é atribuição do poder originário. 

B) é poder jurídico, também sendo denominado poder constituinte difuso. 

INCORRETA. 

Assertiva incorreta. O poder constituinte difuso consiste em um poder de que se reveste o Judiciário (e não 
o Legislativo), e que indica mudanças informais do sentido, do significado e do alcance do texto 
constitucional, sem alterar expressamente seus dispositivos. A exemplo temos a mutação constitucional. 

C) não pode ampliar os direitos fundamentais. 

INCORRETA. 

A alternativa está incorreta. Não há o impedimento que o poder constituinte derivado amplie os direitos 
fundamentais. 

D) não sofre limitações materiais. 

INCORRETA. 

A assertiva está incorreta, visto que há sim limitações sofridas por esse poder constituinte derivado. 

E) pode ser limitado em determinadas circunstâncias. 

CORRETA. 

Em que pese inicialmente tenha sido considerada correta pela banca examinadora, posteriormente a 
declarou nula por apresentar problemas de interpretação. 

231. Considere a seguinte situação hipotética de acordo com a Constituição do Estado de Mato Grosso: 
O Governador e o ViceGovernador do Estado falecem trágica e simultaneamente em um acidente aéreo, 
no início do terceiro ano do mandato. Neste caso, vagando os respectivos cargos, serão sucessivamente 
chamados ao exercício da chefia do Poder Executivo Estadual, o Presidente 
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A) do Tribunal de Justiça e o Presidente da Assembleia Legislativa e far-se-á eleição indireta noventa dias 
depois de abertas simultaneamente as vagas. 

B) da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal da Capital do Estado e o Presidente do Tribunal de Justiça, 
e far-se-á eleição direta noventa dias depois de abertas simultaneamente as vagas. 

C) da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça, cabendo à Assembleia Legislativa realizar 
eleição indireta para ambos os cargos após o decurso do prazo de trinta dias da vacância, na forma da lei. 

D) da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça e far-se-á eleição direta noventa dias 
depois de abertas simultaneamente as vagas. 

E) da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal da Capital do Estado e o Presidente do Tribunal de Justiça, 
cabendo à Assembleia Legislativa realizar eleição indireta para ambos os cargos após o decurso do prazo de 
trinta dias da vacância, na forma da lei. 

Comentários 

A questão demandava do concursando o conhecimento dos artigos 62 e 63, da Constituição do Estado de 
Mato Grosso, os quais tratam dos legitimados a exercer a chefia do Poder Executivo estadual em caso de 
impedimento ou vacância dos cargos de Governador e Vice-Governador, bem como da forma e prazos em 
que se dará essa sucessão. 

A) do Tribunal de Justiça e o Presidente da Assembleia Legislativa e far-se-á eleição indireta noventa dias 
depois de abertas simultaneamente as vagas. 

ERRADA. 

O enunciado da alternativa CONTRARIA a redação dos artigos 62 e 63, da Constituição do Estado de Mato 
Grosso. 

B) da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal da Capital do Estado e o Presidente do Tribunal de Justiça, 
e far-se-á eleição direta noventa dias depois de abertas simultaneamente as vagas. 

ERRADA. 

Nos dizeres dos artigos 62 e 63, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

C) da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça, cabendo à Assembleia Legislativa realizar 
eleição indireta para ambos os cargos após o decurso do prazo de trinta dias da vacância, na forma da lei. 

ERRADA. 

Conforme redação dos artigos 62 e 63, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

D) da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça e far-se-á eleição direta noventa dias 
depois de abertas simultaneamente as vagas. 

CERTA. 
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Segundo redação literal dos artigos 62 e 63, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

E) da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal da Capital do Estado e o Presidente do Tribunal de Justiça, 
cabendo à Assembleia Legislativa realizar eleição indireta para ambos os cargos após o decurso do prazo de 
trinta dias da vacância, na forma da lei. 

ERRADA. 

O enunciado da alternativa VAI DE ENCONTRO à redação dos artigos 62 e 63, da Constituição do Estado de 
Mato Grosso. 

232. Em conformidade com a disciplina do processo legislativo no âmbito da Constituição do Estado de 
Mato Grosso, 

A) o Governador do Estado poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, cabendo 
à Assembleia Legislativa manifestar-se no prazo máximo de 45 dias, prazo este que correrá inclusive durante 
o período de recesso parlamentar e se aplica aos projetos de lei complementar. 

B) a Constituição estadual poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Câmaras 
Municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas, no mínimo, pela maioria absoluta de seus membros. 

C) a iniciativa popular consiste no exercício direto do poder político pela população mato-grossense, 
podendo ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei subscrito, no mínimo, por 
um por cento dos eleitores inscritos no Estado, distribuído, pelo menos, por dez Municípios. 

D) a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia 
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça, à Procuradoria-
Geral do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição. 

E) o Governador do Estado não poderá solicitar delegação à Assembleia Legislativa para elaborar Lei 
Complementar com escopo de regular a organização da Procuradoria Geral do Estado. 

Comentários 

A questão exigia do candidato o conhecimento do Processo Legislativo previsto em normas diversas na 
Constituição do Estado de Mato Grosso. 

A) o Governador do Estado poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, cabendo 
à Assembleia Legislativa manifestar-se no prazo máximo de 45 dias, prazo este que correrá inclusive durante 
o período de recesso parlamentar e se aplica aos projetos de lei complementar. 

ERRADA. 

Segundo dispõe a redação do artigo 41, "caput", e seus §§ 1º e 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

B) a Constituição estadual poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Câmaras 
Municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas, no mínimo, pela maioria absoluta de seus membros. 

ERRADA. 
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Conforme artigo 38, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

C) a iniciativa popular consiste no exercício direto do poder político pela população mato-grossense, 
podendo ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei subscrito, no mínimo, por 
um por cento dos eleitores inscritos no Estado, distribuído, pelo menos, por dez Municípios. 

ERRADA. 

O enunciado CONTRADIZ a redação do artigo 8º, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

D) a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia 
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça, à Procuradoria-
Geral do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição. 

ERRADA. 

Nos termos da ATUAL redação do artigo 39, "caput", da Constituição do Estado de Mato Grosso, após 
julgamento da ADI nº 291-0, julgada em 07/04/2010. 

E) o Governador do Estado não poderá solicitar delegação à Assembleia Legislativa para elaborar Lei 
Complementar com escopo de regular a organização da Procuradoria Geral do Estado. 

CERTA. 

Segundo disposto no artigo 44, § 1º, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

233. O Procurador Geral do Estado de Mato Grosso será nomeado pelo Governador do Estado e 
escolhido 

A) dentre os Procuradores estáveis em atividade, através de lista tríplice elaborada pelo Colégio de 
Procuradores, para mandato de dois anos, vedada a recondução. 

B) dentre os Procuradores estáveis em atividade, através de lista tríplice elaborada pelo Colégio de 
Procuradores, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

C) livremente dentre os Procuradores estáveis em atividade. 

D) dentre os Procuradores estáveis em atividade, através de lista quíntupla elaborada pelo Colégio de 
Procuradores, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

E) dentre os Procuradores estáveis em atividade, através de lista quíntupla elaborada pelo Colégio de 
Procuradores, para mandato de dois anos, vedada a recondução. 

Comentários 

A questão exigia do candidato o conhecimento do § 2º, do artigo 111, da Constituição do Estado de Mato 
Grosso, que teve sua redação alterada após julgamento da ADIN 291-1, em 07/04/2010. Citado parágrafo 
prevê a forma como se dará escolha do Procurador-Geral pelo Governador do Estado. 
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A) dentre os Procuradores estáveis em atividade, através de lista tríplice elaborada pelo Colégio de 
Procuradores, para mandato de dois anos, vedada a recondução. 

ERRADA. 

Nos dizeres do § 2º, do artigo 111, da Constituição do Estado de Mato Grosso, o qual teve sua redação 
modificada após julgamento da ADIN 291-1, em 07/04/2010. 

B) dentre os Procuradores estáveis em atividade, através de lista tríplice elaborada pelo Colégio de 
Procuradores, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

ERRADA. 

A redação do enunciado da alternativa CONTRARIA o texto atual do artigo 111, § 2º, da Constituição do 
Estado de Mato Grosso, após julgamento da ADIN 291-1, em 07/04/2010. 

C) livremente dentre os Procuradores estáveis em atividade. 

CERTA. 

Segundo artigo 111, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com redação modificada após 
julgamento da ADIN 291-1, em 07/04/2010. 

D) dentre os Procuradores estáveis em atividade, através de lista quíntupla elaborada pelo Colégio de 
Procuradores, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

ERRADA. 

Conforme artigo 111, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que teve sua redação alterada após 
julgamento da ADIN 291-1, em 07/04/2010. 

E) dentre os Procuradores estáveis em atividade, através de lista quíntupla elaborada pelo Colégio de 
Procuradores, para mandato de dois anos, vedada a recondução. 

ERRADA. 

Nos termos do artigo 111, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com redação dada após 
julgamento da ADIN 291-1, em 07/04/2010. 

234. Projeto de Lei de Iniciativa do Chefe de Poder Executivo Estadual versando sobre vencimentos de 
servidores da Administração Pública direta foi objeto de emenda parlamentar para majorar vencimentos 
iniciais de uma determinada categoria. No caso em tela, a norma resultante da emenda parlamentar é 

A) constitucional. 

B) inconstitucional por acarretar aumento de despesa. 

C) inconstitucional, uma vez que projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo não 
poderia ser objeto de emenda parlamentar em hipótese alguma. 



 

 

 

 

 

279 
569 

D) inconstitucional se o projeto de lei já com a emenda parlamentar não for aprovado em um único turno de 
votação, por no mínimo dois terços dos membros da Assembleia Legislativa. 

E) inconstitucional se o projeto de lei já com a emenda parlamentar não for aprovado, em dois turnos de 
votação, por no mínimo dois terços dos membros da Assembleia Legislativa. 

Comentários 

A questão demandava do examinando o conhecimento acerca das normas constitucionais, bem como de 
julgados do STF os quais tratam da (im) possibilidade de emendas parlamentares que trazem aumento de 
despesa. 

A) constitucional. 

ERRADA. 

O enunciado VAI DE ENCONTRO ao entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 274.383. 

B) inconstitucional por acarretar aumento de despesa. 

CERTA. 

Segundo prevê o artigo 63, inciso I, da Constituição Federal de 1988. 

C) inconstitucional, uma vez que projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo não 
poderia ser objeto de emenda parlamentar em hipótese alguma. 

ERRADA. 

A informação apresentada NÃO CONDIZ com o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado, 
entre outros, na ADI 3.114. 

D) inconstitucional se o projeto de lei já com a emenda parlamentar não for aprovado em um único turno de 
votação, por no mínimo dois terços dos membros da Assembleia Legislativa. 

ERRADA. 

O enunciado da alternativa AFRONTA a posição do Supremo manifestado, entre outros, no RE 745.811 RG. 

E) inconstitucional se o projeto de lei já com a emenda parlamentar não for aprovado, em dois turnos de 
votação, por no mínimo dois terços dos membros da Assembleia Legislativa. 

ERRADA. 

A alternativa traz enunciado que NÃO se AMOLDA ao preconizado na ADI 2.681 MC. 

235. Sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), à luz da Constituição 
Federal e da legislação pertinente,considere:  
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I. A ADPF submete-se ao princípio da subsidiariedade, pois não será admitida quando houver outro meio 
eficaz de sanar a lesividade. 

II. A ADPF poderá ser ajuizada com o escopo de obter interpretação, revisão ou cancelamento de súmula 
vinculante. 

III. Por meio da ADPF atos estatais antes insuscetíveis de apreciação direta pelo Supremo Tribunal Federal, 
tais como normas pré-constitucionais ou mesmo decisões judiciais atentatórias a cláusulas fundamentais 
da ordem constitucional, podem ser objeto de controle em sede de processo objetivo. 

IV. Possuem legitimidade para propor ADPF os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade, 
bem como qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder Público. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

A) I, II e III. 

B) I e III. 

C) I, II e IV 

D) II e IV. 

E) III e IV 

Comentários 

A questão exige conhecimento sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

Assertiva I: 

CERTA. 

A ADPF tem caráter subsidiário, pois não poderá ser utilizada se houver outro meio eficaz para sanar a lesão. 

Assertiva II: 

ERRADA. 

A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é a via adequada para se obter a interpretação, 
a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante. 

Assertiva III: 

CERTA. 

Por meio da ADPF atos estatais antes insuscetíveis de apreciação direta pelo Supremo Tribunal Federal, tais 
como normas pré-constitucionais ou mesmo decisões judiciais atentatórias a cláusulas fundamentais da 
ordem constitucional, podem ser objeto de controle em sede de processo objetivo. 

Assertiva IV: 
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ERRADA. 

Não poderá ajuizar ADPF qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do poder público, já que o art. 2º, II, 
da Lei n. 9.882/99 foi vetado. Possuem legitimidade os legitimados para a ação direta de 
inconstitucionalidade. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

236. No que diz respeito ao processo de execução, é correto afirmar: 

A) Em todas as hipóteses previstas em lei, a fraude à execução importa em anulação do ato de  alienação. 

B) No caso de execução por quantia certa, com a penhora dá-se a transmissão da propriedade  ao credor, o 
qual deverá depositar a diferença a mais, caso a avaliação seja inferior ao débito. 

C) Em se tratando de ação de execução de obrigação de entrega de coisa certa, o devedor será  citado para, 
em quinze dias a contar da citação, satisfazer a obrigação. 

D) Na ação de execução, a citação do devedor interrompe a prescrição. 

E) No caso de ação de execução por quantia certa, o devedor será citado para pagar a dívida no  prazo de 
três dias, contados da citação. 

Comentários 

O processo de execução começa no Livro II do CPC/2015 a partir do art. 771. Nas lições de Daniel Amorim 
Assumpção Neves, "O sistema processual pátrio entende a execução como um conjunto de meios materiais 
previstos em lei, à disposição do juízo, visando à satisfação do direito." (Manual de Direito Processual Civil, 
pág. 1041, Juspodivm) 

A) Em todas as hipóteses previstas em lei, a fraude à execução importa em anulação do ato de  alienação. 

ERRADA 

Segundo o art. 792, §1º, do CPC , "A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente." , 
ou seja a fraude à execução não importará em anulação do ato de alienação e sim na ineficácia em relação 
ao exequente.  

Registra-se também que não será em todas as hipóteses que a fraude a execução importa em ineficácia do 
ato, haja vista a hipótese do terceiro adquirente de boa fé, nos termos do art. 792, §2º do CPC e da súmula 
375 do STJ.  

A anulação pressupõe que o negócio jurídico seja nulo e, em tese, não produz efeitos em relação a qualquer 
pessoa. No caso específico a do dispositivo acima, não é o que acontece, o negócio jurídico é ineficaz tão 
somente em relação ao exequente, ou seja, ninguém poderá se opor ao negócio jurídico, a não ser o 
exequente. 
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B) No caso de execução por quantia certa, com a penhora dá-se a transmissão da propriedade  ao credor, o 
qual deverá depositar a diferença a mais, caso a avaliação seja inferior ao débito. 

ERRADA 

A transmissão da propriedade ao credor dar-se-á através do auto de adjudicação (vide art. 876 e art. 877, 
ambos do CPC/2015) e não através da penhora. A penhora é o ato pelo qual a propriedade do devedor sobre 
o bem fica indisponível.  

A adjudicação do bem penhorado poderá ser requerida, mediante intimação do executado, mediante 
complementação do exequente ao valor do bem, se o crédito for inferior a avaliação.  O juiz determinará a 
lavratura do auto de adjudicação somente após decidir sobre as questões inerentes a avaliação, bem como 
sobre o depósito de valor quando o bem for de maior valor que o crédito executado, entre outras questões 
processuais previstas nos art. 876 e art 877, ambos do CPC/2015. 

C) Em se tratando de ação de execução de obrigação de entrega de coisa certa, o devedor será  citado para, 
em quinze dias a contar da citação, satisfazer a obrigação. 

ERRADA 

A banca cobrou a literalidade do art.  806 do CPC/2015, em que prevê que "O devedor de obrigação de 
entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, 
satisfazer a obrigação." 

O art. 806 do CPC/2015 não estipulou a partir de quando o prazo será contado. 

D) Na ação de execução, a citação do devedor interrompe a prescrição. 

ERRADA 

Segundo o art. 802 do CPC/2015, o DEPACHO que ordena a citação interrompe a prescrição. 

E) No caso de ação de execução por quantia certa, o devedor será citado para pagar a dívida no  prazo de 
três dias, contados da citação. 

CORRETA 

A assertiva prevê exatamente o que diz o art. 829, do CPC/2015. 

237. Em relação à técnica de julgamento ampliado em caso de resultado não unânime, é correto afirmar: 

A) Sua aplicação ocorrerá no recurso de apelação, na ação rescisória julgada procedente e no  agravo de 
instrumento que reforma decisão que julga parcialmente o mérito. 

B) Os julgadores que já tiverem votado não poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do 
julgamento com colegiado ampliado. 

C) Com o julgamento ampliado há uma alteração de competência funcional, que é relativa. 
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D) A técnica de julgamento ampliado será aplicada nos casos de remessa necessária quando o julgamento 
não unânime reformar a sentença de mérito. 

E) Em caso de decisão não unânime proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas submetido 
a julgamento na corte especial, a competência será do plenário do Tribunal. 

Comentários 

A solução da questão demanda do candidato conhecimentos acerca da técnica de ampliação de julgamento. 

A técnica de ampliação de julgamento está prevista no art. 942 do CPC/2015 e deve ser utilizada quando o 
resultado da apelação for não unânime, independentemente de ser julgamento que reforma ou mantém a 
sentença impugnada. 

A técnica do julgamento prevista neste artigo, aplica-se, igualmente ao julgamento não unânime proferido 
em: (i) ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu 
prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno; (ii)agravo de 
instrumento, quando houver reforma de decisão que julgar parcialmente o mérito. 

Por outro lado, a técnica  não se aplica ao julgamento (i) do incidente de assunção de competência e ao de 
resolução de demandas repetitivas; (ii) da remessa necessária; (iii) não unânime proferido, nos tribunais, 
pelo plenário ou pela corte especial. 

A) Sua aplicação ocorrerá no recurso de apelação, na ação rescisória julgada procedente e no  agravo de 
instrumento que reforma decisão que julga parcialmente o mérito. 

CERTA. 

A técnica de ampliação do julgamento pode ocorrer no recurso de apelação, na ação rescisória julgada 
procedente e no agravo de instrumento que reforma decisão que julga parcialmente o mérito (caput e §3º, 
do art. 942 do CPC). 

B) Os julgadores que já tiverem votado não poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do 
julgamento com colegiado ampliado. 

ERRADA. 

A alternativa está incorreta pois os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião 
do prosseguimento do julgamento com colegiado ampliado (§2º, do art. 942 do CPC). 

C) Com o julgamento ampliado há uma alteração de competência funcional, que é relativa. 

ERRADA. 

A alternativa está errada uma vez que a competência funcional não é relativa, mas absoluta (art. 62 do CPC). 
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D) A técnica de julgamento ampliado será aplicada nos casos de remessa necessária quando o julgamento 
não unânime reformar a sentença de mérito. 

ERRADA. 

A alternativa está incorreta pois os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião 
do prosseguimento do julgamento com colegiado ampliado (§4º, II, do art. 942 do CPC). 

E) Em caso de decisão não unânime proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas submetido 
a julgamento na corte especial, a competência será do plenário do Tribunal. 

ERRADA. 

A assertiva está errada pois a técnica de ampliação do julgamento não se aplica a decisão não unânime 
proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas (§4º, I, do art. 943 do CPC). 

238. Assinale a alternativa correta. 

A) Não são devidos honorários advocatícios na reconvenção, apenas na ação principal. 

B) Em caso de desistência ou causa extintiva que impeça o exame do mérito da demanda principal, não há 
possibilidade de prosseguimento da reconvenção, merecendo ela também a  solução de extinção. 

C) A reconvenção deverá ser apresentada na contestação e a pretensão nela deduzida deverá ser conexa 
com a demanda principal ou com o fundamento da defesa. 

D) A reconvenção somente será admissível em caso de apresentação de contestação, sendo  vedado ao réu 
apresentá-la sozinha. 

E) Na reconvenção é vedada a proposição contra autor e terceiro não participante da demanda  principal. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimentos acerca da reconvenção, prevista no art. 343 do CPC/2015. 

A) Não são devidos honorários advocatícios na reconvenção, apenas na ação principal. 

ERRADA. 

De acordo com o § 1º do art. 85 do CPC/2015, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, razão 
pela qual a assertiva está errada! 

B) Em caso de desistência ou causa extintiva que impeça o exame do mérito da demanda principal, não há 
possibilidade de prosseguimento da reconvenção, merecendo ela também a  solução de extinção. 

ERRADA. 

De acordo com o § 2º do art. 343 do CPC/2015, a desistência da demanda principal, ou a ocorrência de causa 
extintiva que impeça o exame de seu mérito, não obsta ao prosseguimento do processo quanto à 
reconvenção.  
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Logo, a reconvenção não deve ser extinta, o que evidencia que a assertiva está errada. 

C) A reconvenção deverá ser apresentada na contestação e a pretensão nela deduzida deverá ser conexa 
com a demanda principal ou com o fundamento da defesa. 

CERTA. 

A assertiva está em consonância com o que dispõe o caput do art. 343 do CPC/2015, razão pela qual está 
correta! 

D) A reconvenção somente será admissível em caso de apresentação de contestação, sendo  vedado ao réu 
apresentá-la sozinha. 

ERRADA. 

O § 6º do art. 343 do CPC/2015 permite a propositura de reconvenção independentemente da oferta de 
contestação, o que torna a assertiva errada! 

E) Na reconvenção é vedada a proposição contra autor e terceiro não participante da demanda  principal. 

ERRADA. 

Nos termos do art. 343, § 3º, do CPC/2014, a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, o que 
torna a assertiva errada! 

239. João adquiriu de Pedro um imóvel e nele reside com sua família. Em determinado dia e hora, um 
oficial de justiça comparece na residência de João e promove a citação dele em ação reivindicatória 
promovida por Manuel, que se diz proprietário do imóvel, tendo adquirido o mesmo de Maria, conforme 
documentos acostados. Observadas as hipóteses de intervenção de terceiros, quais as opções possíveis, 
ainda que independentes entre si? 

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) em relação ao questionamento acima. 

( ) João promover a denunciação da lide a Pedro. 

( ) Pedro requerer seu ingresso na demanda na condição de assistente.  

( ) Pedro requerer seu ingresso na demanda na condição de assistente litisconsorcial.  

( ) Manuel, ao ajuizar a demanda contra João, denunciar a lide à Maria.  

( ) João promover o chamamento ao processo de Pedro. 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

A) F • F • V • V • V 

B) V • F • F • F • V 

C) V • V • V • V • F 

D) F • V • F • F • F 

E) V • V • F • V • F 
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Comentários 

ASSERTIVA I 

CERTA 

João poderá promover a denunciação da lide a Pedro com base no art. 125, I do CPC/15: ao alienante 
imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa 
exercer os direitos que da evicção lhe resultam. 

ASSERTIVA II 

CERTA 

Conforme o art. 119 do CPC/15, pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente 
interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. 

ASSERTIVA III 

ERRADA 

Pedro poderá intervir no processo como assistente SIMPLES da parte, tendo em vista que apenas com João 
possui relação, e não com ambas. (art. 119, CPC/15). 

ASSERTIVA IV 

CERTA 

Manuel, pode denunciara a lide à Maria, tendo em vista que foi dela quem adquiriu a propriedade e que é 
cabível essa modalidade de intervenção de terceiro no polo ativo da demanda (art. 125, I, c/c art. 126 
CPC/15). 

ASSERTIVA V 

ERRADA 

Diante do caso exposto, é cabível a promoção por João da DENUNCIAÇÃO À LIDE a Pedro (art. 125, I, CPC/15), 
e não chamamento ao processo. 

240. Observado o procedimento comum no processo de conhecimento, especialmente no que diz 
respeito à resposta do réu, é correto afirmar: 

A) Incorreção do valor da causa, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, incompetência 
relativa e exceção de suspeição deverão ser apresentadas em petições separadas, cuja autuação em 
apartado será determinada pelo Juiz. 

B) Caso a existência de convenção de arbitragem não seja alegada em preliminar ao mérito da  causa, o juiz 
poderá dela conhecer de ofício. 
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C) Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação deverá ser apresentada no local 
de domicílio do réu. 

D) O termo inicial para apresentação da contestação será o da data da última sessão de conciliação, com ou 
sem comparecimento das partes. 

E) Caso ocorra a alegação de ilegitimidade passiva na peça de contestação, o feito deverá ser extinto sem 
resolução do mérito, facultado ao autor a apresentação de nova peça sem o pagamento das despesas 
processuais. 

Comentários 

O enunciado indica que a questão exigirá conhecimentos acerca do procedimento comum do processo de 
conhecimento (arts. 318 a 512), mais especificamente a respeito da resposta do réu, majoritariamente (mas 
não exclusivamente) disciplinada nos dispositivos referentes à contestação (arts. 335 a 342). 

A) Incorreção do valor da causa, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, incompetência 
relativa e exceção de suspeição deverão ser apresentadas em petições separadas, cuja autuação em 
apartado será determinada pelo Juiz. 

ERRADA. 

Essas alegações NÃO devem ser feitas em petições separadas com autuação em apartado, o que evidencia 
que a assertiva está errada! 

As alegações de incorreção do valor da causa, de concessão indevida de gratuidade da Justiça e de 
incompetência relativa devem ser feitas na própria contestação, em preliminar, antes de discutir o mérito. 

No que tange à incorreção do valor da causa, as previsões estão nos arts. 293 e 337, III do CPC/2015. 

Em relação à alegação de concessão indevida do benefício da gratuidade da Justiça, a previsão está no art. 
337, XIII, do CPC/2015.  

Já as alegações de incompetência, absoluta e relativa, estão previstas nos arts. 64, 65 e 337, II do CPC/2015. 

A disciplina da alegação de suspeição, por sua vez, está prevista no art. 146 do CPC/2015. Ela deve ser feita 
em petição específica dirigida ao juiz da causa e, somente se o magistrado não reconhecer a suspeição é que 
será determinada a autuação em apartado. 

B) Caso a existência de convenção de arbitragem não seja alegada em preliminar ao mérito da  causa, o juiz 
poderá dela conhecer de ofício. 

ERRADA. 

De acordo com o art. 337, §§ 5º e 6º, do CPC/2015, o juiz NÃO poderá conhecer de ofício acerca da convenção 
de arbitragem. Caso o tema não seja alegado em preliminar de contestação, presume-se a aceitação da 
jurisdição estatal e a renúncia ao juízo arbitral. 
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C) Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação deverá ser apresentada no local 
de domicílio do réu. 

ERRADA. 

O erro da assertiva está em mencionar a palavra “deverá”, em sentido de obrigatoriedade, quando, em 
verdade, o art. 340 do CPC/2015 apresenta o termo “poderá”, em sentido de facultatividade. 

D) O termo inicial para apresentação da contestação será o da data da última sessão de conciliação, com ou 
sem comparecimento das partes. 

CERTA. 

De fato, o art. 335, I, do CPC/2015, dispõe que o termo inicial para a oferta de contestação será a data da 
audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 
comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. 

Por reproduzir o sentido desse dispositivo (ainda que de maneira incompleta), a assertiva deve ser 
considerada correta. 

E) Caso ocorra a alegação de ilegitimidade passiva na peça de contestação, o feito deverá ser extinto sem 
resolução do mérito, facultado 

ERRADA. 

De acordo com o art. 337, XI, do CPC/2015, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar ausência de 
legitimidade. 

Nesse sentido, o art. 338 e os §§ 1º e 2º do art. 339 do CPC/2015 dispõem que, quando o réu alegar, na 
contestação, ser parte ilegítima, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial 
para substituição do réu, ou para a inclusão do sujeito indicado como litisconsorte passivo. 

Portanto, ao contrário do que consta na assertiva, não haverá extinção sem resolução do mérito. Em 
verdade, será concedido ao autor a oportunidade de alterar a petição inicial. 

Além disso, o parágrafo único do art. 338 do CPC/2015, prevê que, realizada a substituição do réu, o autor 
reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído!  

Ou seja, além do procedimento não ser extinção do processo, também é errado afirmar que o autor não 
pagará as despesas processuais. Ele precisará reembolsar as despesas e pagar os honorários do réu excluído! 

Previsão semelhante consta no art. 339 do CPC/2015, que estabelece que o réu que alegar a sua ilegitimidade 
deve indicar o sujeito passivo que entende ser correto (se tiver conhecimento), sob pena de arcar com as 
despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. 

Por todos esses motivos, a assertiva está errada! 
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241. No que diz respeito à improcedência liminar do pedido, é correto afirmar: 

A) Para que se dê o julgamento de improcedência liminar é necessária a formação de um contraditório 
mínimo em respeito ao devido processo legal. 

B) Há possibilidade de o Juiz realizar instrução probatória antes do julgamento de improcedência liminar do 
pedido. 

C) O julgamento liminar de improcedência ocorrerá, independentemente da citação do réu, quando o pedido 
estiver alcançado pela prescrição ou pela decadência. 

D) Interposto recurso de apelação da sentença que julgar improcedente liminarmente o  pedido, haverá 
imediata intimação para que o réu apresente contrarrazões, sem possibilidade de juízo de retratação. 

E) Não interposta a apelação, o réu será desde logo intimado para a fase de cumprimento de  sentença, caso 
dela decorra alguma obrigação a ser atendida. 

Comentários 

O julgamento de improcedência liminar do pedido visa evitar o prosseguimento de ações flagrantemente 
improcedentes, por conta da existência de entendimento pacificado dos tribunais superiores sobre 
determinadas matérias ou pela consumação de prescrição do direito de agir ou decadência do direito 
perseguido. 

A) Para que se dê o julgamento de improcedência liminar é necessária a formação de um contraditório 
mínimo em respeito ao devido processo legal. 

ERRADA 

Segundo o Art. 332, parágrafo 4º. Do CPC/15, a citação do réu só ocorrerá após a interposição do recurso de 
apelação do autor que tenha seus pedidos julgados liminarmente improcedentes, com fundamento em uma 
das hipóteses dos incisos I a IV ou do parágrafo 1º. do Art. 332. 

Interposto o recurso de apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias e, caso o faça, determinará o 
prosseguimento do feito com a citação do réu para resposta à inicial. Não havendo retratação, o juiz 
determinará a citação do réu para contrarrazões ao recurso de apelação. 

B) Há possibilidade de o Juiz realizar instrução probatória antes do julgamento de improcedência liminar do 
pedido. 

ERRADA 

Segundo o Art.332 do CPC/15, o julgamento de improcedência liminar do pedido só pode ser realizado em 
causas que DISPENSEM A FASE INSTRUTÓRIA. 

C) O julgamento liminar de improcedência ocorrerá, independentemente da citação do réu, quando o pedido 
estiver alcançado pela prescrição ou pela decadência. 

CERTA 
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Segundo o Art. 332, paragrafo 1º do CPC/15, o magistrado poderá realizar o julgamento liminar de 
improcedência, caso verifique, desde logo, a ocorrência de prescrição ou decadência. 

D) Interposto recurso de apelação da sentença que julgar improcedente liminarmente o  pedido, haverá 
imediata intimação para que o réu apresente contrarrazões, sem possibilidade de juízo de retratação. 

ERRADA 

O Art. 332, parágrafo 3º do CPC/15 prevê a possibilidade de juízo de retratação no prazo de 5 dias, caso o 
autor interponha apelação. 

Já o Art. 332, parágrafo 4º do CPC/15 dispõe que a intimação do réu para contrarrazões somente será feita 
após negativa de retratação do juízo. 

E) Não interposta a apelação, o réu será desde logo intimado para a fase de cumprimento de  sentença, caso 
dela decorra alguma obrigação a ser atendida. 

ERRADA 

Segundo o Art. 332, parágrafo 2º do CPC/15, caso o autor não interponha apelação, o réu será intimado do 
trânsito em julgado da sentença. 

242. Quanto ao litisconsórcio, é correto afirmar: 

A) No litisconsórcio unitário, os atos e omissões de um prejudicarão os demais. 

B) No litisconsórcio facultativo-unitário, os atos e omissões de um não prejudicarão os demais e  nem 
poderão beneficiá-los. 

C) No litisconsórcio simples, os atos e omissões de um prejudicarão os demais, e nem será possível qualquer 
benefício. 

D) No litisconsórcio necessário-unitário, os atos e omissões de um não prejudicarão os demais e nem 
poderão beneficiá-los. 

E) No litisconsórcio unitário, os atos e omissões de um não prejudicarão os demais, mas poderão beneficiá-
los. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimento a respeito do tema “litisconsórcio”, notadamente em relação ao prejuízo que 
os atos e omissões ocasionam nos litisconsórcio simples, unitário, facultativo-unitário e necessário-unitário, 
nos termos do art. 117, do CPC que, por sua vez, orienta que “Os litisconsortes serão considerados, em suas 
relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os 
atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar”. Portanto no litisconsórcio 
unitário, os atos e omissões de um não prejudicarão os demais, mas poderão beneficiá-los. 

GABARITO: LETRA “E”. 
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243. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) em relação à intervenção de 
terceiros. 

( ) Feita a denunciação da lide pelo réu, o julgamento de improcedência dos pedidos na demanda principal 
importará a impossibilidade de exame do pedido formulado pelo denunciante.  

( ) O chamamento ao processo é possível em processo de execução.  

( ) A regra da impossibilidade de o assistente discutir a justiça da decisão após o trânsito em julgado da 
sentença se aplica à assistência simples.  

( ) A denunciação da lide será sempre obrigatória para que o denunciante possa exercer os direitos que da 
evicção lhe resultam.  

( ) Na assistência simples, caso a parte principal reconheça a procedência do pedido, o assistente poderá 
se opor e requerer o prosseguimento da demanda a sua conta e risco. 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

A) F • V • F • F • F 

B) V • V • V • V • F 

C) V • F • F • V • V 

D) F • F • V • V • V 

E) V • F • V • F • F 

Comentários 

ASSERTIVA I: 

VERDADEIRA 

A DENUNCIAÇÃO DA LIDE funda-se no DIREITO DE REGRESSO.  

É uma forma de intervenção de terceiro em que o denunciante, por economia processual, traz ao processo 
uma lide eventual, deduzida em face do denunciado, para que o juiz aprecie na hipótese em que for 
sucumbente na ação principal. 

Se a ação principal é julgada improcedente, a consequência lógica é a desnecessidade de se apreciar o direito 
de regresso. 

ASSERTIVA II: 

FALSA 

No Novo CPC, a intervenção de terceiros está regulada na Parte Geral (Livro III, Título III), razão pela qual há 
o entendimento que, em tese, será aplicável a todas as fases do processo. 

O CHAMAMENTO AO PROCESSO é o meio pelo qual o réu aciona os demais coobrigados para que todos 
respondam, em litisconsórcio passivo, a ação. 
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O chamamento ao processo é incompatível com o processo de execução, conforme dispõe o art. 131 do 
CPC/2015. 

ASSERTIVA III: 

VERDADEIRA 

Conforme redação do art. 123 do CPC. 

ASSERTIVA IV: 

FALSA 

Estabelece o art. 125 do CPC a admissibilidade, não a obrigatoriedade, da denunciação da lide. 

ASSERTIVA V: 

FALSA 

O assistente não pode ser opor, segundo o art. 122 do CPC. 

244. No que se refere à competência interna, é correto afirmar: 

A) Fixada a competência pelo registro ou distribuição, caso ocorra a alteração do domicílio do réu durante o 
prazo de contestação, e a pedido dele, haverá o deslocamento da demanda para o novo local. 

B) A competência funcional equipara-se à competência territorial e, por essa razão, é considerada 
competência relativa. 

C) A competência em razão do valor da causa será sempre critério relativo, nunca absoluto. 

D) Fixada a competência no momento do registro ou distribuição da petição inicial, a alteração da 
competência absoluta poderá determinar sua modificação. 

E) Para as ações fundadas em direito real, a competência será do local da situação da coisa, adotando-se o 
critério territorial (competência relativa). 

Comentários 

A) Fixada a competência pelo registro ou distribuição, caso ocorra a alteração do domicílio do réu durante o 
prazo de contestação, e a pedido dele, haverá o deslocamento da demanda para o novo local. 

ERRADO. 

Nos termos do art. 43, do CPC, a competência será fixada pelo registro ou distribuição, independentemente 
da modificação de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Portanto a alternativa está errada. 

B) A competência funcional equipara-se à competência territorial e, por essa razão, é considerada 
competência relativa. 



 

 

 

 

 

293 
569 

ERRADO. 

Nos termos do art. 62, do CPC, a competência determinada em razão da função é inderrogável, ou seja, é 
absoluta, ao passo que a competência territorial conforme orienta o art. 63, do mesmo códex é relativa e 
pode ser modificada pelas partes. Portanto a alternativa está errada. 

C) A competência em razão do valor da causa será sempre critério relativo, nunca absoluto. 

ERRADO. 

Nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/01, quando uma ação na justiça federal, por exemplo, tiver causas 
com valor até sessenta salários mínimos, a competência será absoluta do Juizado Especial Federal, ou seja, 
não é sempre que haverá a relativização, nos termos do art. 63, do CPC, da competência em relação ao valor 
da causa. Portanto a alternativa está errada. 

D) Fixada a competência no momento do registro ou distribuição da petição inicial, a alteração da 
competência absoluta poderá determinar sua modificação. 

CERTO. 

Nos termos do art. 43, do CPC, a competência no momento do registro ou distribuição da petição inicial, a 
alteração da competência absoluta poderá determinar sua modificação. Portanto a alternativa está correta. 

E) Para as ações fundadas em direito real, a competência será do local da situação da coisa, adotando-se o 
critério territorial (competência relativa). 

ERRADO. 

Nos termos do art. 47, caput e § 2º, do CPC, de fato para as ações fundadas em direito real a competência 
será do local da situação da coisa, porém, tal competência é ABSOLUTA e não relativa. Portanto a alternativa 
está errada. 

245. Segundo dispõe o artigo 14 do CPC/2015, “A norma processual não retroagirá e será aplicável 
imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas 
consolidadas sob a vigência da norma revogada”. 

Considerando isso, é correto afirmar que: 

A) Desse dispositivo decorre a aplicação do sistema da unidade processual, de modo que, ocorrendo 
alteração da norma processual em meio à tramitação de um feito, ele não surtirá  qualquer efeito, 
permanecendo a norma revogada em plena vigência. 

B) A teoria adotada pelo legislador foi a chamada “teoria do isolamento dos atos processuais”, ou seja, cada 
ato é claramente identificado (e olhado de forma individualizada), promovendo-se a aplicação da nova lei 
quando houver novo ato processual na demanda em curso. 

C) O legislador usou da chamada “teoria das fases processuais”, de modo que cada fase é analisada e 
claramente identificada, promovendo-se a aplicação da nova lei quando houver nova fase processual na 
demanda em curso. 
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D) A referência a “situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada” diz respeito apenas e 
tão somente a questões de direito material resolvidas sob a égide da norma anterior, não guardando 
qualquer relação com questões de direito formal. 

E) Com esse dispositivo, o legislador determina o respeito aos atos processuais praticados e a situações 
jurídicas consolidadas na vigência da norma revogada tão somente quando dessas não resultarem piora da 
situação processual de qualquer das partes. O que for em benefício da parte, sempre retroagirá. 

Comentários 

GABARITO ALTERNATIVA: B 

A questão requer o conhecimento acerca da teoria adotada pelo CPC para a aplicação da lei processual no 
tempo. 

Segundo o STJ, "considerando que o processo é constituído por inúmeros atos, o Direito Processual Civil 
orienta-se pela Teoria dos Atos Processuais Isolados, segundo a qual, cada ato deve ser considerado 
separadamente dos demais para o fim de determinar qual a lei que o regerá (princípio do tempus regit 
actum). Esse sistema está inclusive expressamente previsto no art. 14 do CPC/2015". [STJ. Primeira Turma. 
AgRg no REsp 1.584.433Relator: Ministro Gurgel de Faria. Publicado no DJe em 21/10/2016]. 

246. Em relação ao cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia, é correto afirmar: 

A) Na impugnação, o devedor poderá, dentre outras matérias, opor qualquer causa modificativa ou extintiva 
da obrigação, ainda que anterior à decisão que reconheceu a obrigação em  discussão. 

B) Em caso de sentença impugnada por recurso sem efeito suspensivo, o cumprimento provisório de 
sentença ocorrerá exatamente da mesma forma que o definitivo. 

C) Ocorrendo o pagamento integral e voluntário no prazo de 15 dias após a intimação do requerimento do 
credor, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade 

D) Para que se inicie o cumprimento de sentença, há necessidade de requerimento do credor. 

E) O prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença decorrente de  obrigação de 
pagar quantia fluirá em conjunto com o prazo para pagamento voluntário da  obrigação. 

Comentários 

A questão exigiu do candidato conhecimento sobre o cumprimento de sentença que reconhece a 
exigibilidade de obrigação de pagar quantia. Especificamente, era necessário conhecer os artigos 520, 523, 
caput,  §1º e art. 525, caput e §1º, VII, todos do CPC/2015. 

A) Na impugnação, o devedor poderá, dentre outras matérias, opor qualquer causa modificativa ou extintiva 
da obrigação, ainda que anterior à decisão que reconheceu a obrigação em  discussão. 

ERRADA. 
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Para serem alegadas na impugnação, as causas modificativas ou extintivas da obrigação devem ser 
SUPERVENIENTES à sentença; (Art. 525 §1º, VII do CPC/2015) 

B) Em caso de sentença impugnada por recurso sem efeito suspensivo, o cumprimento provisório de 
sentença ocorrerá exatamente da mesma forma que o definitivo. 

ERRADA. 

Cumprimento definitivo (art. 523 e ss) e cumprimento provisório (art. 520 e ss) não se confundem. O 
cumprimento provisório possui algumas peculiaridades, como, por exemplo,  (i) a exigência de prestação de 
caução para determinados atos (art. 520, IV); (ii) a responsabilidade objetiva do exequente; (iii) a 
possibilidade de reforma da decisão; 

C) Ocorrendo o pagamento integral e voluntário no prazo de 15 dias após a intimação do requerimento do 
credor, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade 

ERRADA. 

Se o pagamento integral e voluntário ocorrer no referido prazo, não haverá incidência dos honorários 
advocatícios de que dispõe o artigo 523 §1º do CPC/2015. 

D) Para que se inicie o cumprimento de sentença, há necessidade de requerimento do credor. 

CERTA. 

O cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente. (art. 523 do CPC/2015) 

E) O prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença decorrente de  obrigação de 
pagar quantia fluirá em conjunto com o prazo para pagamento voluntário da  obrigação. 

ERRADA. 

O prazo para a impugnação iniciará somente depois de findo o prazo para pagamento voluntário, nos termos 
do artigo 525 do CPC/2015. 

247. Segundo o novo Código de Processo Civil, a reclamação 

A) é cabível diante da inobservância de Súmula de qualquer Tribunal. 

B) somente pode ser proposta perante os Tribunais Superiores. 

C) fica prejudicada diante da inadmissibilidade ou do julgamento do recurso interposto contra a decisão 
proferida pelo órgão reclamado. 

D) pode ser utilizada mesmo após o trânsito em julgado da decisão, por não se tratar de recurso. 

E) é cabível para garantir a observância de precedente proferido em julgamentos de casos repetitivos, a fim 
de dar correta aplicação da tese jurídica. 

Comentários 
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A questão exige o conhecimento acerca da reclamação (art. 988 a 993 do CPC/15). 

A) é cabível diante da inobservância de Súmula de qualquer Tribunal. 

ERRADA 

O art. 988 do CPC/15 prevê que caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 

I - preservar a competência do tribunal; 

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em 
controle concentrado de constitucionalidade;  

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 

B) somente pode ser proposta perante os Tribunais Superiores. 

ERRADA 

Dispõe o art. 988, §1º do CPC que a reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu 
julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se 
pretenda garantir. 

C) fica prejudicada diante da inadmissibilidade ou do julgamento do recurso interposto contra a decisão 
proferida pelo órgão reclamado. 

ERRADA 

Conforme art. 988, §6º do CPC/15: A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a 
decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. 

D) pode ser utilizada mesmo após o trânsito em julgado da decisão, por não se tratar de recurso. 

ERRADA 

O art. 988, §5º do CPC/15 prevê que é inadmissível a reclamação: 

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;      

E) é cabível para garantir a observância de precedente proferido em julgamentos de casos repetitivos, a fim 
de dar correta aplicação da tese jurídica. 

CERTA 
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O art. 988 do CPC/15 prevê que caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 

248. Segundo disposições do novo Código de Processo Civil sobre o direito probatório, 

A) as partes podem, independentemente da natureza do direito em disputa, antes ou durante o processo, 
convencionar a forma de distribuição do ônus da prova de forma diversa da estabelecida pela lei, desde que 
sejam capazes para a celebração do negócio jurídico processual. 

B) a nova legislação abandonou completamente o modelo de distribuição estática do ônus da prova, 
contemplada pela legislação revogada, que atribuía o ônus da prova ao autor em relação aos fatos 
constitutivos de seu direito, e ao réu com relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 
do direito do autor, passando a existir uma distribuição judicial do ônus da prova para cada demanda. 

C) a nova legislação prevê expressamente a possibilidade de produção antecipada da prova ainda que não 
haja situação de urgência que justifique tal antecipação, desde que a prova seja suscetível de viabilizar a 
autocomposição ou outro meio adequado de solução do litígio ou o prévio conhecimento dos fatos possa 
justificar ou evitar o ajuizamento de ação. 

D) a lei não assegura expressamente à parte o direito de não produzir prova contra si própria, mas tal 
aplicação decorre dos princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do devido processo legal. 

E) a ata notarial e as declarações prestadas por meio de escritura pública têm eficácia probatória não 
somente da declaração, como também do fato declarado, que se presume verdadeiro, salvo se existir prova 
em sentido contrário. 

Comentários 

A) as partes podem, independentemente da natureza do direito em disputa, antes ou durante o processo, 
convencionar a forma de distribuição do ônus da prova de forma diversa da estabelecida pela lei, desde que 
sejam capazes para a celebração do negócio jurídico processual. 

ERRADA 

Conforme o art. 373, § 3º do CPC/15: A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por 
convenção das partes, salvo quando: 

I - recair sobre direito indisponível da parte; 

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. 

B) a nova legislação abandonou completamente o modelo de distribuição estática do ônus da prova, 
contemplada pela legislação revogada, que atribuía o ônus da prova ao autor em relação aos fatos 
constitutivos de seu direito, e ao réu com relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 
do direito do autor, passando a existir uma distribuição judicial do ônus da prova para cada demanda. 

ERRADA 
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O CPC/15 adotou como regra a distribuição estática do ônus da prova (art. 373, caput, CPC/15) e como 
exceção a distribuição diversa do ônus da prova (parágrafos do art. 373, CPC/15). 

C) a nova legislação prevê expressamente a possibilidade de produção antecipada da prova ainda que não 
haja situação de urgência que justifique tal antecipação, desde que a prova seja suscetível de viabilizar a 
autocomposição ou outro meio adequado de solução do litígio ou o prévio conhecimento dos fatos possa 
justificar ou evitar o ajuizamento de ação. 

CERTA 

Conforme o art. 381 do CPC/15: A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: 

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na 
pendência da ação; 

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução 
de conflito; 

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. 

D) a lei não assegura expressamente à parte o direito de não produzir prova contra si própria, mas tal 
aplicação decorre dos princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do devido processo legal. 

ERRADA 

Conforme o art. 379 do CPC/15: Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à 
parte: 

I - comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado; 

II - colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária; 

III - praticar o ato que lhe for determinado. 

E) a ata notarial e as declarações prestadas por meio de escritura pública têm eficácia probatória não 
somente da declaração, como também do fato declarado, que se presume verdadeiro, salvo se existir prova 
em sentido contrário. 

ERRADA 

A ata notarial, prevista no art. 384, do CPC/15, consiste em um meio de prova em que o tabelião atesta a 
existência ou o modo de existir de algum fato. Esta prova consiste na presunção de veracidade do conteúdo 
da ata, e não na veracidade do fato narrado propriamente dito. 

249. No processo de execução e cumprimento de sentença, 
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A) a exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente no novo Código de Processo Civil, é 
aceita pela doutrina e pela jurisprudência para que o executado se defenda mediante a alegação de matérias 
de ordem pública, cognoscíveis de ofício, de modo que é possível que, em uma execução fiscal, o executado 
alegue prescrição por meio de exceção de pré-executividade. 

B) caso o executado já tenha apresentado embargos ou impugnação à execução, a desistência do exequente 
de toda a execução ou apenas alguma medida executiva dependerá do consentimento do embargante ou 
do impugnante.  

C) a sentença que determina a inclusão de vantagem pecuniária em folha de pagamento de servidores 
públicos admite execução provisória, depois de confirmado em duplo grau necessário. 

D) diante de uma sentença condenatória contra o Estado transitada em julgado e da superveniência de 
decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional a lei que fundamentou a procedência do 
pedido nessa demanda, durante o cumprimento desta decisão, cabe ao ente, em sua defesa, ajuizar 
reclamação constitucional. 

E) o cumprimento de sentença proferida contra a Fazenda Pública Estadual tem como única forma de 
satisfação a expedição de precatório 

Comentários 

A questão exigiu conhecimentos relativos aos processos de execução e cumprimento de sentença previstos 
na jurisprudência, Código de Processo Civil e na Constituição Federal. 

A) a exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente no novo Código de Processo Civil, é 
aceita pela doutrina e pela jurisprudência para que o executado se defenda mediante a alegação de matérias 
de ordem pública, cognoscíveis de ofício, de modo que é possível que, em uma execução fiscal, o executado 
alegue prescrição por meio de exceção de pré-executividade. 

CORRETA. 

Exatamente. "A objeção de pré-executividade, por se tratar de criação jurisprudencial destinada a impedir a 
prática de atos tipicamente executivos, em face da existência de vícios ou matérias conhecíveis de ofício e 
identificáveis de plano pela autoridade judicial, é meio processual adequado para deduzir a prescrição do 
título em execução", nos termos do REsp 1.522.093/MS. 

B) caso o executado já tenha apresentado embargos ou impugnação à execução, a desistência do exequente 
de toda a execução ou apenas alguma medida executiva dependerá do consentimento do embargante ou 
do impugnante.  

INCORRETA. 

O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Ademais, 
a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante apenas quando versar sobre 
questões materiais, nos termos do art. 775, caput e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil. 

C) a sentença que determina a inclusão de vantagem pecuniária em folha de pagamento de servidores 
públicos admite execução provisória, depois de confirmado em duplo grau necessário. 
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INCORRETA. 

A decisão proferida contra a Fazenda Pública que tenha por objeto liberação de recursos, inclusão em folha 
de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagem a servidores somente pode ser executada 
após o seu trânsito em julgado, nos termos do EREsp 1.121.578/RN. 

D) diante de uma sentença condenatória contra o Estado transitada em julgado e da superveniência de 
decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional a lei que fundamentou a procedência do 
pedido nessa demanda, durante o cumprimento desta decisão, cabe ao ente, em sua defesa, ajuizar 
reclamação constitucional. 

INCORRETA. 

Se a decisão que julgou inconstitucional a lei que fundamentou a procedência do pedido for proferida após 
o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em 
julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do parágrafo 8º, do art. 535, do 
Código de Processo Civil. 

E) o cumprimento de sentença proferida contra a Fazenda Pública Estadual tem como única forma de 
satisfação a expedição de precatório 

INCORRETA. 

O disposto no caput do art. 100, da CF, 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, nos termos do parágrafo 3º, do art. 100, da CF/88. 

250. Sobre o processo civil tributário, considere: 

I. O Estado é parte legítima para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos 
estaduais que visam ao reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto 
de renda retido na fonte. 

II. O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito 
tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. 

III. O consumidor tem legitimidade para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito que 
busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda 
contratada e não utilizada. 

IV. O depósito prévio previsto no art. 38, da LEF − Lei de Execução Fiscal, constitui condição de 
procedibilidade da ação anulatória de débito fiscal. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

A) I, II e IV. 

B) III e IV 

C) I e IV 

D) II e III. 
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E) I, II e III. 

Comentários 

ALTERNATIVA I  

CORRETA. 

O IR, embora seja imposto da União, quando é retido na fonte, em razão do pagamento dos vencimentos 
dos servidores públicos, é verba do próprio ente, não da União (art. 157, I, da CR/88). 

Nesse sentido, Súmula 447, do STJ - Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição 
de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.  

ALTERNATIVA II 

CORRETA 

De fato, todas essas formas são modalidades válidas de execução da sentença. 

Há, inclusive, súmula do STJ sobre o tema: Súmula 461 - O contribuinte pode optar por receber, por meio de 
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em 
julgado.  

ALTERNATIVA III 

CORRETA 

Quando há pagamento indevido do tributo, é cabível pedir a restituição (art. 165, do CTN). Quando se trata 
de tributo indireto, como o ICMS, quem pode pedir essa restituição, o contribuinte de direito ou o 
contribuinte de fato? 

Regra geral: a legitimidade é do CONTRIBUINTE DE DIREITO, pois o contribuinte de fato não integra a relação 
tributária (e lei menciona apenas o contribuinte de direito). 

Exceção: tributos pagos indevidamente por CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (esse foi o caso levado 
ao STJ - Resp. 1299303): a legitimidade é do CONTRIBUINTE DE FATO (consumidor, no caso), pois a 
concessionária não tem interesse em pedir a restituição, já que a) não quer problemas com o ente público, 
já que é uma concessionária; b) ela pode repassar o preço do tributo aos consumidores, logo, não faz 
diferença recolher um pouco a mais. 

ALTERNATIVA VI 

ERRADA 
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O STF já se manifestou em Súmula Vinculante (28), deixando claro que: é inconstitucional a exigência de 
depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade 
de crédito tributário. 

E o STJ interpretou desta forma: Tema 241 Resp. repetitivo - O depósito prévio previsto no art. 38, da LEF, 
não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o efeito de 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o 
ajuizamento da ação executiva fiscal. 

251. A respeito dos procedimentos especiais, em conformidade com as disposições do novo Código de 
Processo Civil e a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, 

A) a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, não 
prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. 

B) no litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho afirmado na petição inicial tiver ocorrido há 
mais de ano e dia, o juiz somente poderá apreciar o pedido de liminar depois de designar audiência de 
mediação. 

C) caso a Fazenda Pública seja ré em ação monitória e não apresente embargos após o mandado monitório, 
deverá imediatamente seguir o procedimento de execução contra a Fazenda Pública. 

D) em ação de usucapião, o possuidor e os confinantes devem ser citados, pessoalmente ou por edital. 

E) a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que 
o documento tenha sido emitido pelo devedor ou nele conste sua assinatura. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimentos relativos aos procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil. 

A) a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, não 
prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. 

INCORRETA. 

A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de 
avaliação prévia ou de pagamento integral, nos termos do REsp 1.234.606/MG. 

B) no litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho afirmado na petição inicial tiver ocorrido há 
mais de ano e dia, o juiz somente poderá apreciar o pedido de liminar depois de designar audiência de 
mediação. 

CORRETA. 

Realmente, no litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição 
inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida 
liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, nos termos do caput do 
art. 565, do Código de Processo Civil. 
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C) caso a Fazenda Pública seja ré em ação monitória e não apresente embargos após o mandado monitório, 
deverá imediatamente seguir o procedimento de execução contra a Fazenda Pública. 

INCORRETA. 

Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no 
art. 496, observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial, nos termos do 
parágrafo 4º, do art. 701, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão será submetida ao reexame 
necessário. 

D) em ação de usucapião, o possuidor e os confinantes devem ser citados, pessoalmente ou por edital. 

INCORRETA. 

Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto 
unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada, nos termos do parágrafo 
3º, do art. 246, do Código de Processo Civil. 

E) a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que 
o documento tenha sido emitido pelo devedor ou nele conste sua assinatura. 

INCORRETA. 

A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente, nos termos do art. 
700, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. 

252. De acordo com a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores a respeito do mandado de 
segurança e de ações coletivas, 

A) o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, na hipótese de exclusão 
do candidato do concurso público nas hipóteses em que causa de pedir envolva questionamento de critério 
do edital, é contado a partir da publicação de referido edital. 

B) é competente o Tribunal de Justiça para conhecer de mandado de segurança contra ato do juizado 
especial. 

C) a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, é condicionada a interposição de recurso. 

D) a legitimidade das associações para representar os interesses dos associados em ações coletivas depende 
de autorização expressa dos associados, salvo no que diz respeito ao mandado de segurança coletivo, que 
independe de autorização. 

E) ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, não se suspendem as 
ações individuais no aguardo do julgamento da ação coletiva. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimentos relativos ao mandado de segurança e às ações coletivas constantes da 
jurisprudência dos Tribunais Superiores. 
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A) o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, na hipótese de exclusão 
do candidato do concurso público nas hipóteses em que causa de pedir envolva questionamento de critério 
do edital, é contado a partir da publicação de referido edital. 

INCORRETA. 

O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança no qual se discuta regra 
editalícia que tenha fundamentado eliminação em concurso público é a data em que o candidato toma 
ciência do ato administrativo que determina sua exclusão do certame, e não a da publicação do edital, nos 
termos do EREsp 1124254/PI. 

B) é competente o Tribunal de Justiça para conhecer de mandado de segurança contra ato do juizado 
especial. 

INCORRETA. 

Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial, nos 
termos da Súmula 376, do STJ. 

C) a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, é condicionada a interposição de recurso. 

INCORRETA. 

A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso, nos 
termos da Súmula 202, do STJ. 

D) a legitimidade das associações para representar os interesses dos associados em ações coletivas depende 
de autorização expressa dos associados, salvo no que diz respeito ao mandado de segurança coletivo, que 
independe de autorização. 

CORRETA. 

Realmente, a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados 
independe da autorização destes, nos termos da Súmula 629, do STF. 

E) ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, não se suspendem as 
ações individuais no aguardo do julgamento da ação coletiva. 

INCORRETA. 

Ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 
individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva, nos termos do REsp 1.110.549-RS. 

253. Diante de um Acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que condenou o Estado ao pagamento 
de gratificação a servidor público, o Procurador do Estado opôs embargos de declaração para o fim de 
prequestionar dispositivos da lei federal que, embora tenham sido alegados nas razões de apelação, não 
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foram enfrentados no Acórdão. Entretanto, os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de 
inexistência de omissão a ser sanada. Após ser intimado desta decisão, o Procurador deve 

A) interpor recurso especial alegando que o Tribunal a quo negou vigência aos dispositivos apontados nas 
razões de apelação, pois o requisito do prequestionamento foi atendido, uma vez que é suficiente a menção 
dos dispositivos nas razões recursais; o primeiro juízo de admissibilidade deste recurso será feito no Tribunal 
ad quem. 

B) opor novos embargos de declaração, pois ainda permanece a omissão quanto aos dispositivos da lei 
federal, sob pena de não ser conhecido eventual recurso especial. 

C) interpor recurso especial alegando que o Tribunal a quo negou vigência aos dispositivos apontados nos 
embargos declaratórios, pois o requisito do prequestionamento foi atendido, uma vez que a lei admite 
expressamente o prequestionamento virtual; o primeiro juízo de admissibilidade deste recurso será feito no 
Tribunal a quo. 

D) interpor recurso especial alegando que o Tribunal a quo negou vigência aos dispositivos do Código que 
tratam dos embargos de declaração, pois o Acórdão não enfrentou a aplicação dos dispositivos apontados 
nos embargos declaratórios; o primeiro juízo de admissibilidade deste recurso será feito no Tribunal a quo. 

E) interpor recurso especial alegando que o Tribunal a quo negou vigência aos dispositivos apontados nos 
embargos declaratórios, pois o requisito do prequestionamento foi atendido, uma vez que a lei admite 
expressamente o prequestionamento virtual; o primeiro juízo de admissibilidade deste recurso será feito 
pelo relator sorteado no Tribunal ad quem. 

Comentários 

GABARITO LETRA C 

A questão exigiu conhecimentos relativos ao prequestionamento e juízo de admissibilidade previstos no 
Código de Processo Civil. 

Resposta: 

No caso em apreço, o Procurador deverá interpor recurso especial alegando que o Tribunal a quo (de origem) 
negou vigência aos dispositivos apontados no ED. O requisito do prequestionamento estará cumprido tendo 
em vista que o art. 1.025, do Código de Processo Civil superou a Súmula n. 211 do STJ. 

Acerca do juízo de admissibilidade, ele será feito no Tribunal a quo, nos termos do art. 1.030, V, do CPC. 

254. Em processo que tramita na Comarca de Sorriso – MT, o autor ajuizou ação postulando o 
fornecimento de medicamento de alto custo em face do Estado. Requereu, incidentalmente, a tutela 
antecipada, alegando que o seu direito era evidente, diante do risco de vida que sofria caso não recebesse 
o medicamento, comprovado por farta documentação acostada à inicial. O magistrado concedeu a liminar, 
nos termos em que pleiteada e determinou a intimação do requerido para dar cumprimento à medida. 
Depois da intimação desta decisão, o requerido cumpriu a liminar nos termos em que determinada e não 
apresentou qualquer recurso contra a decisão. Diante desta situação, tal decisão 

A) é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, diante da ausência de recurso no prazo oportuno, mas 
poderá ser revista em ação própria, desde que ajuizada no prazo de dois anos. 
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B) não é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, ainda que não tenha sido impugnada mediante recurso, 
uma vez que este fenômeno processual somente foi previsto para a tutela de urgência antecedente, e não 
para a tutela incidental. 

C) não é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, uma vez que a lei ressalva a inaplicabilidade deste 
fenômeno processual para a Fazenda Pública. 

D) é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, por ausência de recurso no prazo oportuno e, assim, fará 
coisa julgada material, que poderá ser desconstituída por meio de ação rescisória, no prazo de dois anos. 

E) é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, desde que não tenha sido impugnada mediante recurso, 
uma vez que a lei prevê que somente a tutela da evidência tem a aptidão à estabilização dos seus efeitos. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimentos relativos às tutelas provisórias previstos no Código de Processo Civil. 

A) é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, diante da ausência de recurso no prazo oportuno, mas 
poderá ser revista em ação própria, desde que ajuizada no prazo de dois anos. 

INCORRETA. 

A tutela antecipada em questão foi concedida incidentalmente (no curso do processo). Assim, não será apta 
a gerar a estabilização dos seus efeitos, visto que tal fenômeno só será possível na tutela antecipada em 
caráter antecedente. 

B) não é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, ainda que não tenha sido impugnada mediante recurso, 
uma vez que este fenômeno processual somente foi previsto para a tutela de urgência antecedente, e não 
para a tutela incidental. 

CORRETA. 

Exatamente. A tutela antecipada em questão foi concedida incidentalmente (no curso do processo). Assim, 
não será apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, visto que tal fenômeno só será possível na tutela 
antecipada em caráter antecedente. 

C) não é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, uma vez que a lei ressalva a inaplicabilidade deste 
fenômeno processual para a Fazenda Pública. 

INCORRETA. 

Não há qualquer vedação à estabilização dos efeitos em face de eventual inércia da Fazenda Pública. 

D) é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, por ausência de recurso no prazo oportuno e, assim, fará 
coisa julgada material, que poderá ser desconstituída por meio de ação rescisória, no prazo de dois anos. 

INCORRETA 
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A estabilização dos efeitos não gera coisa julgada material, não sendo necessário o ajuizamento de ação 
rescisória no prazo de dois anos, nos termos do parágrafo 6º, do art. 304, do Código Civil. 

E) é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, desde que não tenha sido impugnada mediante recurso, 
uma vez que a lei prevê que somente a tutela da evidência tem a aptidão à estabilização dos seus efeitos. 

INCORRETA. 

A tutela antecipada em questão foi concedida incidentalmente (no curso do processo). Assim, não será apta 
a gerar a estabilização dos seus efeitos, visto que tal fenômeno só será possível na tutela antecipada em 
caráter antecedente. 

255. Sobre as previsões do novo Código de Processo Civil a respeito da intervenção do amicus curiae, 
considere: 

I. A intervenção de amicus curiae é admitida expressamente tanto no juízo de piso como perante órgãos 
colegiados. 

II. A intervenção de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada na condição de amicus 
curiae independe de pedido das partes, pois a lei prevê expressamente a possibilidade de ser determinada 
de ofício pelo magistrado. 

III. A intervenção de pessoa jurídica de direito público na condição de amicus curiae pode ensejar a 
modificação da competência e a remessa dos autos ao juízo competente. 

IV. Da decisão que admite a intervenção de amicus curiae, cabe recurso pela parte interessada. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

A) I, II e III. 

B) I e IV. 

C) III e IV 

D) I, II e IV. 

E) I e II 

Comentários 

GABARITO LETRA E 

Assertiva I: 

CORRETA. 

Realmente, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da 
demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a 
requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa 
natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 
(quinze) dias de sua intimação, nos termos do art. 138, caput, do Código de Processo Civil. 
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Assertiva II: 

CORRETA. 

De fato, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da 
demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a 
requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa 
natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 
(quinze) dias de sua intimação, nos termos do art. 138, caput, do Código de Processo Civil. 

Assertiva III: 

INCORRETA. 

A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de 
recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º, nos termos do parágrafo 
1º, do art. 138, do Código de Processo Civil. 

Assertiva IV: 

INCORRETA. 

A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de 
recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º, nos termos do parágrafo 
1º, do art. 138, do Código de Processo Civil. 

256. A respeito de competência absoluta e relativa, segundo legislação vigente, 

A) a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício pelo Magistrado, pois deve ser alegada pelo 
réu em exceção de incompetência, em peça apartada, no mesmo prazo da contestação. 

B) a competência prevista em lei para a execução fiscal, é de natureza funcional e, assim, absoluta, de modo 
que pode ser declinada de ofício pelo Magistrado. 

C) a incompetência, seja absoluta ou relativa, deve ser alegada pelo réu em preliminar de contestação; 
todavia, caso não o faça no prazo legal, somente esta última se prorroga. 

D) o Código prevê que é possível a reunião de duas ações conexas no juízo prevento, ainda que se trate de 
competência em razão da matéria, desde que haja interesse público que justifique a união das demandas 
para único julgamento. 

E) a incompetência territorial é relativa e, por isso, não pode ser conhecida de ofício pelo Magistrado, razão 
pela qual se prorroga, caso não seja alegada no momento oportuno. 

Comentários 

A questão exige o conhecimento acerca da competência no direito processual civil. 

A) a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício pelo Magistrado, pois deve ser alegada pelo 
réu em exceção de incompetência, em peça apartada, no mesmo prazo da contestação. 
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ERRADA. 

O CPC/15 revogou a exceção de incompetência, passando a prever que a incompetência relativa e a absoluta 
devem ser arguidas em preliminar de contestação (art. 64, CPC/15). 

B) a competência prevista em lei para a execução fiscal, é de natureza funcional e, assim, absoluta, de modo 
que pode ser declinada de ofício pelo Magistrado. 

ERRADA. 

Dispõe o art. 46, §5º, do CPC/15, que "a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua 
residência ou no lugar onde for encontrado". 

C) a incompetência, seja absoluta ou relativa, deve ser alegada pelo réu em preliminar de contestação; 
todavia, caso não o faça no prazo legal, somente esta última se prorroga. 

CERTA. 

Dispõe o art. 64, do CPC/15: A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar 
de contestação.  

Art. 65,  do CPC/15: Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar 
de contestação. 

D) o Código prevê que é possível a reunião de duas ações conexas no juízo prevento, ainda que se trate de 
competência em razão da matéria, desde que haja interesse público que justifique a união das demandas 
para único julgamento. 

ERRADA. 

Conforme o art. 54 do CPC/15: A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, 
observado o disposto nesta Seção. 

E) a incompetência territorial é relativa e, por isso, não pode ser conhecida de ofício pelo Magistrado, razão 
pela qual se prorroga, caso não seja alegada no momento oportuno. 

ERRADA. 

Em regra a fixação de competência territorial é relativa, porém em alguns casos a competência territorial 
será absoluta (podendo ser declarada a incompetência de ofício pelo juiz), sendo tais casos o constante no 
art. 47, CPC/15:  

Conforme o art. 47, CPC/15: Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da 
situação da coisa.  

§1º. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre 
direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.  
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§2º. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência 
absoluta 

257. De acordo com a atual legislação, a decisão que determinou a exclusão de um litisconsorte 

A) desafia recurso de agravo de instrumento, no prazo de quinze dias, contados a partir da intimação desta 
decisão. 

B) é irrecorrível, mas pode ser questionada por outros meios de impugnação. 

C) desafia recurso de apelação, no prazo de quinze dias, contados a partir da intimação desta decisão. 

D) não apresenta recorribilidade imediata, e, por isso, não se submete à preclusão temporal antes da 
prolação da sentença, pois pode ser alegada quando da apelação, no prazo de quinze dias, contados a partir 
da intimação da sentença. 

E) pode desafiar recurso de agravo de instrumento ou de apelação, conforme o momento do processo em 
que a decisão for proferida; em ambos os casos, o prazo será de quinze dias, contados a partir intimação da 
decisão 

Comentários 

A questão exigiu conhecimento a respeito de matéria correlata ao recurso de agravo de instrumento , cujas 
hipóteses de cabimento encontram-se previstas no art. 1015 do CPC. 

A) desafia recurso de agravo de instrumento, no prazo de quinze dias, contados a partir da intimação desta 
decisão. 

CERTA.  

Assim dispõe o art. 1015, VII c/c art. 1003, "caput" e § 3º, do CPC. 

B) é irrecorrível, mas pode ser questionada por outros meios de impugnação. 

ERRADA.  

É cabível a interposição de agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1015, VII, do CPC. 

C) desafia recurso de apelação, no prazo de quinze dias, contados a partir da intimação desta decisão. 

ERRADA.  

É cabível a interposição de agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1015, VII, do CPC. 

D) não apresenta recorribilidade imediata, e, por isso, não se submete à preclusão temporal antes da 
prolação da sentença, pois pode ser alegada quando da apelação, no prazo de quinze dias, contados a partir 
da intimação da sentença. 

ERRADA.  
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É cabível, desde logo, a interposição de agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1015, VII, do CPC, sob 
pena de preclusão. 

E) pode desafiar recurso de agravo de instrumento ou de apelação, conforme o momento do processo em 
que a decisão for proferida; em ambos os casos, o prazo será de quinze dias, contados a partir intimação da 
decisão 

ERRADA.  

É cabível a interposição de agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1015, VII, do CPC. Ademais, o 
Ordenamento Jurídico brasileiro adota, como regra, o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual, para 
cada ato judicial, cabe um único tipo de recurso adequado. 

258. Em 20/06/2016 (segunda-feira), foi enviada à Procuradoria do Estado do Mato Grosso, por meio de 
portal próprio, intimação eletrônica de sentença de mérito contrária à Fazenda Pública. Diante desta 
situação hipotética, considerando o prazo para o recurso cabível e as prerrogativas da Fazenda Pública, o 
prazo recursal é de 

A) quinze dias úteis e terá início apenas depois de dez dias, contados a partir do envio da intimação ao portal, 
caso o Procurador não tenha consultado o teor da intimação antes deste prazo. 

B) quinze dias úteis e somente terá início com a intimação pessoal da Fazenda Pública, por meio de oficial de 
justiça, uma vez que tal prerrogativa é assegurada pela lei. 

C) quinze dias úteis e somente terá início quando o Procurador do Estado consultar o teor da intimação 
eletrônica, independentemente de qualquer outro prazo. 

D) trinta dias úteis e terá início apenas depois de dez dias, contados a partir do envio da intimação ao portal, 
caso o Procurador não tenha consultado o teor da intimação antes deste prazo. 

E) trinta dias úteis e somente terá início depois de vinte dias, contados a partir do envio da intimação ao 
portal, caso o Procurador não tenha consultado o teor da intimação antes deste prazo. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimento a respeito de matérias relativas aos prazos processuais e regras de intimação 
aplicáveis à Fazenda Pública. Em especial, demandou-se leitura conjunta dos art. 1003, "caput" e § 5º, c/c 
art. 219 e art. 183, "caput" e § 1º, do CPC/15. E, ainda, art. 5º, "caput", c/c § 1º e § 3º, da Lei n. 11419/2006. 

A) quinze dias úteis e terá início apenas depois de dez dias, contados a partir do envio da intimação ao portal, 
caso o Procurador não tenha consultado o teor da intimação antes deste prazo. 

ERRADA.  

O prazo para interposição de recurso no caso narrado será de trinta dias úteis e terá início apenas depois de 
dez dias, contados a partir do envio da intimação ao portal, caso o Procurador não tenha consultado o teor 
da intimação antes deste prazo. 

Assim depreende-se da conjugação do art. 1003, "caput" e § 5º, c/c  art. 219 e art. 183, "caput" e § 1º, do 
CPC/15. E, ainda, art. 5º, "caput", c/c § 1º e § 3º, da Lei n. 11419/2006. 
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B) quinze dias úteis e somente terá início com a intimação pessoal da Fazenda Pública, por meio de oficial de 
justiça, uma vez que tal prerrogativa é assegurada pela lei. 

ERRADA.  

O prazo para interposição de recurso no caso narrado será de trinta dias úteis e terá início apenas depois de 
dez dias, contados a partir do envio da intimação ao portal, caso o Procurador não tenha consultado o teor 
da intimação antes deste prazo. 

Assim depreende-se da conjugação do art. 1003, "caput" e § 5º, c/c art. 219 e art. 183, "caput" e § 1º, do 
CPC/15. E, ainda, art. 5º, "caput", c/c § 1º e § 3º, da Lei n. 11419/2006. 

No mais, ressalta-se que a intimação pessoal da Fazenda Pública pode efetivar-se por meio eletrônico, nos 
termos do art. 183, §1º, do CPC. 

C) quinze dias úteis e somente terá início quando o Procurador do Estado consultar o teor da intimação 
eletrônica, independentemente de qualquer outro prazo. 

ERRADA.  

o prazo para interposição de recurso no caso narrado será de trinta dias úteis e terá início apenas depois de 
dez dias, contados a partir do envio da intimação ao portal, caso o Procurador não tenha consultado o teor 
da intimação antes deste prazo. 

Assim depreende-se da conjugação do art. 1003, "caput" e § 5º, c/c art. 219 e art. 183, "caput" e § 1º, do 
CPC/15. E, ainda, art. 5º, "caput", c/c § 1º e § 3º, da Lei n. 11419/2006. 

D) trinta dias úteis e terá início apenas depois de dez dias, contados a partir do envio da intimação ao portal, 
caso o Procurador não tenha consultado o teor da intimação antes deste prazo. 

CERTA.  

Da sentença cabe apelação (art. 1009 do CPC/15). O prazo para a interposição desse recurso é de quinze dias 
úteis, contados da data da intimação, nos termos do art. 1003, "caput" e § 5º, c/c art. 219 do CPC/15. 

Ademais, destaca-se que a Fazenda Pública possui, em regra, prazo em dobro para todas as suas 
manifestações processuais cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Esta poderá efetuar-se 
por carga, remessa ou meio eletrônico, tal qual dispõe o art. 183, "caput" e § 1º, do CPC/15. 

No que tange à intimação por meio eletrônico, considera-se esta realizada no dia em que o intimando 
efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Todavia, caso 
essa consulta não seja feita em até dez dias corridos contados da data do envio da intimação, considerar-se-
á automaticamente realizada na data do término desse prazo, conforme art. 5º, "caput", c/c § 1º e § 3º, da 
Lei n. 11419/2006. 

E) trinta dias úteis e somente terá início depois de vinte dias, contados a partir do envio da intimação ao 
portal, caso o Procurador não tenha consultado o teor da intimação antes deste prazo. 
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ERRADA.  

o prazo para interposição de recurso no caso narrado será de trinta dias úteis e terá início apenas depois de 
dez dias, contados a partir do envio da intimação ao portal, caso o Procurador não tenha consultado o teor 
da intimação antes deste prazo. 

Assim depreende-se da conjugação do art. 1003, "caput" e § 5º, c/c art. 219 e art. 183, "caput" e § 1º, do 
CPC/15. E, ainda, art. 5º, "caput", c/c § 1º e § 3º, da Lei n. 11419/2006. 

259. Considere as seguintes afirmativas sobre o tema da ordem dos processos no tribunal no âmbito do 
Código de Processo Civil. Assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, 
o sorteio eletrônico e a publicidade.  

B) Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 
(cinco) dias, incluindo-se cm nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo 
julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. 

C) Não publicado o acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas 
taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, independentemente de revisão. 

D) Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser 
designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos 
no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, 
assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos 
julgadores.  

E) O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os 
fins legais, exceto para a finalidade de prequestionamento.  

Comentários 

A) Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, 
o sorteio eletrônico e a publicidade.  

CERTA 

Esta é a redação do art. 930 do CPC. 

B) Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 
(cinco) dias, incluindo-se cm nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo 
julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. 

CERTA 

É o que estabelece o art. 935 do CPC 

C) Não publicado o acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas 
taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, independentemente de revisão. 
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CERTA 

É o que reza o art. 944 do CPC. 

D) Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser 
designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos 
no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, 
assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos 
julgadores.  

CERTA 

Trata-se da técnica de complementação de julgamento não unânime, prevista no art. 942 do CPC. 

E) O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os 
fins legais, exceto para a finalidade de prequestionamento. 

ERRADA 

O erro reside na parte final da questão, porquanto o voto vencido será considerado parte integrante do 
acórdão inclusive para fins de prequestionamento, consoante apregoa o art. 940, § 3º do CPC. 

260. Considere as seguintes afirmativas sobre o tema dos embargos à execução no âmbito do Código de 
Processo Civil. Assinale a alternativa CORRETA. 

A) O executado poderá se opor à execução por meio de embargos, desde que garantidos por penhora, 
depósito ou caução.  

B) Os embargos à execução terão efeito suspensivo 

C) Recebidos os embargos, o exequente será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias.  

D) O juiz rejeitará liminarmente os embargos manifestamente protclatórios. 

E) No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de cinquenta 
por cento do valor cm execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá 
requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 3 (três) parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e de juros de um por cento ao mês.  

Comentários 

A) O executado poderá se opor à execução por meio de embargos, desde que garantidos por penhora, 
depósito ou caução.  

ERRADA 

Não se exige mais garantia do juízo ou penhora para fins de oposição de embargos à execução, consoante 
prescreve o art. 914 do CPC. 

B) Os embargos à execução terão efeito suspensivo 
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ERRADA 

De regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, a menos que o juízo esteja garantido e 
estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, consoante dispõe o art. 919, caput e 
§ 1º, do CPC. 

C) Recebidos os embargos, o exequente será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias.  

ERRADA 

De acordo com o art. 920, I, do CPC o prazo para resposta aos embargos é de 15 dias. 

D) O juiz rejeitará liminarmente os embargos manifestamente protclatórios. 

CERTA 

De fato, segundo dispõe o art. 918, III, do CPC o juiz rejeitará liminarmente os embargos manifestamente 
protelatórios. 

E) No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de cinquenta 
por cento do valor cm execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá 
requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 3 (três) parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e de juros de um por cento ao mês. 

ERRADA 

Segundo o art. 916 do CPC, o percentual de depósito deve ser de 30% do valor da execução e o saldo 
remanescente pode ser parcelado em 06 meses. 

261. Considere as seguintes afirmativas sobre o tema do processo de execução no âmbito do Código de 
Processo Civil. Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.  

B) O sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional, pode promover a execução forçada ou 
nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário.  

C) O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas com títulos diferentes, quando o 
executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o 
procedimento.  

D) O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada com 
julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução.  

E) O exequente tem o direito de desistir de toda a execução, não podendo, porém, desistir de apenas alguma 
medida executiva. 

Comentários 

A) Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.  
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CORRETA. 

Nos exatos termos do art. 778 do CPC, pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere 
título executivo. 

B) O sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional, pode promover a execução forçada ou 
nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário.  

CERTA. 

Vejamos o que prevê o art. 778, §1º, inciso IV, do CPC: 

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. 

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: 

(...) 

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. 

C) O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas com títulos diferentes, quando o 
executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o 
procedimento.  

CERTA. 

Nos exatos termos do art. 780 do CPC, o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em 
títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo 
juízo e idêntico o procedimento. 

D) O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada com 
julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução.  

CERTA. 

Nos exatos termos do art. 776, do CPC, o exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, 
quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que 
ensejou a execução. 

E) O exequente tem o direito de desistir de toda a execução, não podendo, porém, desistir de apenas alguma 
medida executiva. 

ERRADA. 

Nos termos do art. 775 do CPC, o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas 
alguma medida executiva. 
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262. Considere as seguintes afirmativas sobre o tema das ações possessórias no âmbito do Código de 
Processo Civil.  

I - A propositura de uma ação possessória cm vez de outra obstará a que o juiz conheça do pedido.  

II - É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de indenização dos frutos.  

III - Se o réu provar, cm qualquer tempo, que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse 
carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz 
designar-lhe-á o prazo de 30 (trinta) dias para requerer caução, real ou fidejussória, sob pena de ser 
depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.  

IV - Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar 
sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Estão  

CORRETAS apenas as alternativas] 

A) I e II 

B) II e III.  

C) ll e lV.  

D) l, III e IV.  

E) ll, III e IV.  

Comentários 

Assertiva I 

ERRADA 

Afirmativa em desconformidade com o art. 554 do CPC. 

Assertiva II 

CERTA 

É o que reza o art. 555 do CPC. 

Assertiva III 

ERRADA 

De acordo com o art. 559 do CPC, o prazo para requerer a caução é de 05 dias, não de 30. 

Assertiva IV 

CERTA 

É o teor do art. 562, parágrafo único, do CPC. 
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ALTERNATIVA C 

263. Considere as seguintes afirmativas sobre o tema do cumprimento da sentença no âmbito do Código 
de Processo Civil. Assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos 
executivos subsequentes somente poderão ser arguidas pelo executado cm autos apartados e nestes serão 
decididas pelo juiz.  

B) A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 
transcorrido o prazo para pagamento voluntário.  

C) No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parecia 
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-sc-á a requerimento do exequente, sendo o 
executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.  

D) No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz 
poderá, de oficio ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 
resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.  

E) Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado 
de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou 
imóvel. 

Comentários 

A) Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos 
executivos subsequentes somente poderão ser arguidas pelo executado cm autos apartados e nestes serão 
decididas pelo juiz.  

ERRADA 

A impugnação ao cumprimento de sentença será realizada nos próprios autos, conforme prescreve o art. 
525 do CPC. 

B) A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 
transcorrido o prazo para pagamento voluntário.  

CERTA  

É o teor do art. 517 do CPC. 

C) No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parecia 
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-sc-á a requerimento do exequente, sendo o 
executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.  

CERTA 

É o que estabelece o art. 523 do CPC. 
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D) No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz 
poderá, de oficio ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 
resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.  

CERTA 

É o que prevê o art. 536 do CPC. 

E) Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado 
de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou 
imóvel. 

CERTA 

Eis o teor do art. 538 do CPC. 

264. Considere as seguintes afirmativas sobre o terna da sentença no âmbito do Código de Processo 
Civil. Assinale a alternativa CORRETA. 

A) O juiz resolverá o mérito quando acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando 
o juízo arbitral reconhecer sua competência.  

B) O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.  

C) A decisão deve ser certa, sendo vedado resolver relação jurídica condicional.  

D) A hipoteca judiciária não assegurará, para o credor hipotecário, qualquer preferência quanto ao 
pagamento em relação a outros credores.  

E) Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la por meio de embargos de declaração, sendo vedado 
qualquer tipo de correção realizada de oficio. 

Comentários 

A) O juiz resolverá o mérito quando acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando 
o juízo arbitral reconhecer sua competência.  

ERRADA 

Neste caso, haverá extinção do processo sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 485, VII, do CPC. 

B) O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.  

CERTA 

Esta é a exata redação do art. 486 do CPC 

C) A decisão deve ser certa, sendo vedado resolver relação jurídica condicional.  

ERRADA 
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A sentença pode decidir relação jurídica condicional. Na verdade, é a sentença que não pode ser condicional, 
ou seja, ela não pode condicionar o resultado da demanda à ocorrência de evento futuro e incerto, conforme 
preceitua o art. 492, parágrafo único, do CPC. 

D) A hipoteca judiciária não assegurará, para o credor hipotecário, qualquer preferência quanto ao 
pagamento em relação a outros credores.  

ERRADA 

A hipoteca judiciária, uma vez constituída, assegura ao credor hipotecário direito de preferência em relação 
aos demais credores, na forma do art. 495, § 4º, do CPC. 

E) Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la por meio de embargos de declaração, sendo vedado 
qualquer tipo de correção realizada de oficio. 

ERRADA 

Os erros materiais podem ser corrigidos mesmo após a publicação da sentença, até mesmo de ofício, 
consoante prescreve o art. 494, I, do CPC. 

265. Considere as seguintes afirmativas sobre o tema das provas no âmbito do Código de Processo Civil. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 
atribuído.  

B) A carta precatória e a carta rogatória não devolvidas no prazo, ainda que concedidas sem efeito 
suspensivo, não poderão ser juntadas aos autos. 

C) O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente 
acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.  

D) A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a 
vigência, se assim o juiz determinar.  

E) Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. 

Comentários 

A) Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 
atribuído.  

CERTA 
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Esta é a exata redação do art. 373, § 1º, do CPC. 

B) A carta precatória e a carta rogatória não devolvidas no prazo, ainda que concedidas sem efeito 
suspensivo, não poderão ser juntadas aos autos. 

ERRADA 

Na verdade, poderão ser juntada aos autos a qualquer tempo, conforme preceitua o art. 377, parágrafo 
único, do CPC. 

C) O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente 
acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.  

CERTA 

É o que dispõe o art. 375 do CPC. 

D) A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a 
vigência, se assim o juiz determinar.  

CERTA 

É o que estabelece o art. 376 do CPC. 

E) Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. 

CERTA 

Eis a previsão do art. 378 do CPC. 

266. Considere as seguintes afirmativas sobre o tema da audiência de instrução e julgamento no âmbito 
do Código de Processo Civil. Assinale a alternativa CORRETA. 

A) Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, desde que não tenham sido antes empregados 
outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem.  

B) A audiência poderá ser adiada por atraso injustificado de seu início em tempo superior a uma hora do 
horário marcado.  

C) Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, os advogados e o 
Ministério Público poderão intervir ou apartear livremente, ainda que sem licença do juiz.  

D) Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no prazo de 
60 (sessenta) dias.  

E) Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério 
Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, 
prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz. 

Comentários 
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A) Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, desde que não tenham sido antes empregados 
outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem.  

ERRADA 

O juiz procederá a tentativa de conciliação independentemente do emprego anterior de outros métodos de 
solução consensual de conflitos, conforme preceitua o art. 359 do CPC, pouco importando, assim, se outros 
meios foram ou não foram anteriormente utilizados. 

B) A audiência poderá ser adiada por atraso injustificado de seu início em tempo superior a uma hora do 
horário marcado.  

ERRADA 

O adiamento se faz possível se houver atraso superior a 30 minutos, consoante dispõe o art. 362, III, do CPC. 

C) Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, os advogados e o 
Ministério Público poderão intervir ou apartear livremente, ainda que sem licença do juiz.  

ERRADA 

Na realidade, os apartes estão condicionados à licença do juiz, na forma do art. 361, parágrafo único, do CPC. 

D) Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no prazo de 
60 (sessenta) dias.  

ERRADA 

Segundo o disposto no art. 366 do CPC, o prazo para a prolação da sentença, caso esta não seja prolatada 
em audiência, é de 30 dias. 

E) Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério 
Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, 
prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz. 

CERTA 

Esta é a redação do art. 364 do CPC 

267. Considere as seguintes afirmativas sobre os temas da suspensão e da extinção do processo no 
âmbito do Código de Processo Civil. Assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Suspende-se o processo quando o advogado responsável por ele constituir o único patrono da causa e 
tomar-se pai.  

B) Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode 
determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal.  
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C) Durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a 
realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, inclusive no caso de arguição de impedimento 
e de suspeição.  

D) A extinção do processo dar-se-á por sentença.  

E) Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se 
possível, corrigir o vício. 

Comentários 

A) Suspende-se o processo quando o advogado responsável por ele constituir o único patrono da causa e 
tomar-se pai.  

CERTA 

É o que prescreve o art. 313, X, do CPC. 

B) Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode 
determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal.  

CERTA 

É a redação do art. 315 do CPC. 

C) Durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a 
realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, inclusive no caso de arguição de impedimento 
e de suspeição.  

ERRADA 

O juiz não poderá determinar a realização de atos urgentes se arguída a sua suspeição ou o seu impedimento, 
na forma do art. 314 do CPC. 

D) A extinção do processo dar-se-á por sentença.  

CERTA 

É a redação do art. 316 do CPC. 

E) Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se 
possível, corrigir o vício. 

CERTA 

Trata-se do princípio da primazia da decisão de mérito, insculpido no art. 317 do CPC. 
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268. Considere as seguintes afirmativas sobre o terna da intervenção de terceiros no âmbito do Código 
de Processo Civil. Assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença 
seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. 

B) A assistência simples obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, 
renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos, sem a anuência do 
assistente.  

C) É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por 
lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.  

D) O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar 
de ser promovida ou não for permitida.  

E) Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e 
acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu.  

Comentários 

A) Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença 
seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. 

CERTA  

A alternativa está correta, de acordo com o art. 119 do Código de Processo Civil. Sendo assim, pendendo 
causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável 
a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la 

B) A assistência simples obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, 
renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos, sem a anuência do 
assistente.  

ERRADA 

A alternativa está errada, de acordo com o art. 122 do Código de Processo Civil. Sendo assim, é correto 
afirmar que a assistência simples NÃO OBSTA a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, 
desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos, 
sem a anuência do assistente. 

C) É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por 
lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.  

CERTA 

A alternativa está correta, de acordo com o art. 125, inciso II, do CPC/15. Sendo assim, é correto afirmar que 
é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei 
ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 
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D) O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar 
de ser promovida ou não for permitida.  

CERTA  

A alternativa está correta, de acordo com o art. 125 do CPC/15. Sendo assim, o direito regressivo será 
exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não 
for permitida. 

E) Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e 
acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. 

CERTA  

A alternativa está correta, de acordo com o art. 127 do CPC/15. Sendo assim, é correto afirmar que feita a 
denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e 
acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. 

269. Em relação a análise de petição inicial e julgamento antecipado parcial de mérito, julgue o seguinte 
item. 

Se, ao analisar a petição inicial, o juiz constatar que o pedido funda-se em questão exclusivamente de 
direito e contraria entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, ele deverá, 
sem ouvir o réu, julgar liminarmente improcedente o pedido do autor. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 

Trata-se de hipótese de improcedência preliminar do pedido prevista no art. 332, III, do CPC. 

270. Em relação a análise de petição inicial e julgamento antecipado parcial de mérito, julgue o seguinte 
item. 

Cabe recurso de apelação contra julgamento antecipado parcial de mérito proferido sobre matéria 
incontroversa. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

Nos termos do art. 356, do CPC: 
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"Art. 356. juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:  

I - mostrar-se incontroverso;  

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355." 

O artigo 355 determina: 

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: 

I - não houver necessidade de produção de outras provas; 

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do 
art. 349" 

Ademais, a decisão que julga parcialmente o mérito tem natureza de decisão interlocutória e, por expressa 
previsão legal, é impugnável por meio de agravo de instrumento, conforme o art. 356, §5º, CPC/15. Abaixo: 

"Art. 356. § 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento." 

271. Com relação aos procedimentos especiais e ao processo de execução no âmbito do processo civil, 
julgue o próximo item. 

É cabível, segundo o STJ, o ajuizamento de ação monitória contra a fazenda pública, com o objetivo de 
receber nota promissória prescrita, emitida por ente público e vencida há quatro anos. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 

A alternativa está correta, de acordo com o art. 700, §6º, do CPC/15, bem como com os enunciados de 
súmula nº 339 e 504 do STJ. Portanto, é cabível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública, 
com o objetivo de receber nota promissória prescrita, emitida por ente público e vencida há quatro anos. 

272. Com relação aos procedimentos especiais e ao processo de execução no âmbito do processo civil, 
julgue o próximo item. 

Situação hipotética: O INSS e a fazenda pública do estado do Amazonas ingressaram em juizo com ações 
executivas contra determinada empresa. Na fase de expropriação de bens, os exequentes indicaram à 
penhora o único bem imóvel penhorável pertencente à executada. Assertiva: Nesse caso, segundo 
interpretação do STJ, a fazenda estadual tem preferência quanto aos valores arrecadados com a venda do 
imóvel penhorado. 

A) Certo. 

B) Errado. 
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Comentários 

ERRADA 

Nos termos da Súmula 497 do STJ: "Os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda 
estadual desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. 

273. Julgue o item subsequente, relativo a ação civil pública, mandado de segurança e ação de 
improbidade administrativa. 

Situação hipotética: O estado do Amazonas, por intermédio de sua procuradoria, ajuizou ação civil pública 
na justiça estadual do Amazonas, com o objetivo de prevenir danos ao meio ambiente. Paralelamente, o 
MPF ingressou com ação idêntica na justiça federal, seção judiciária do Amazonas. Assertiva: Nesse caso, 
as respectivas ações deverão ser reunidas na justiça federal da seção judiciária do Amazonas. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Nos termos da Súmula 489 do STF: “Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as 
ações civis públicas propostas nesta e na Justiça estadual". 

274. Julgue o item subsequente, relativo a ação civil pública, mandado de segurança e ação de 
improbidade administrativa. 

Caso receba provas contundentes da prática de ato de improbidade por agente público, o MP poderá 
requerer tutela provisória de natureza cautelar determinando o sequestro dos bens do referido agente. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTO. 

Nos termos do artigo 16 da Lei 8429/92 (Lei de Improbidade): "Havendo fundados indícios de 
responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que 
requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha 
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público." 

O artigo 301 do CPC enfatiza: "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 
sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida 
idônea para asseguração do direito." 
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275. Julgue o item subsequente, relativo a ação civil pública, mandado de segurança e ação de 
improbidade administrativa. 

Conforme o entendimento do STJ, é cabível mandado de segurança para convalidar a compensação 
tributária realizada, por conta própria, por um contribuinte. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA 

A questão não está em consonância com a Súmula nº 460 do STJ: 

Súmula 460 do STJ: É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada 
pelo contribuinte. 

276. Acerca de tutela provisória, cumprimento de sentença e processos nos tribunais, julgue o item a 
seguir. 

O estado do Amazonas tem legitimidade para formular pedido de instauração de incidente de resolução 
de demandas repetitivas perante o STJ em sede de recurso especial. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA 

No entanto, entendemos que o item em julgamento está CERTO, desde que o Estado do Amazonas configure 
como parte do processo que ensejou o recurso, tem legitimidade para formular pedido de instauração de 
incidente de resolução de demandas repetitivas perante o STJ em sede de recurso especial, conforme art. 
977, II do NCPC e o ilustre doutrinador Fredie Didier Jr. 

Nesse sentido, a QUESTÃO foi ANULADA, Justificativa da banca: "O enunciado não indicou o estado do 
Amazonas como parte na relação processual que ensejou o recurso, fato que prejudicou o julgamento 
objetivo do item." 

277. Acerca de tutela provisória, cumprimento de sentença e processos nos tribunais, julgue o item a 
seguir. 

A tutela provisória antecipada poderá ser concedida em caráter antecedente, liminarmente e 
incidentalmente a qualquer tempo, ao passo que a tutela provisória cautelar só poderá ser concedida em 
caráter antecedente. 

A) Certo. 

B) Errado. 
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Comentários 

ERRADA. 

Conforme o art. 294, parágrafo único, do CPC, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode 
ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

CPC: 

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 
antecedente ou incidental. 

Acerca de tutela provisória, cumprimento de sentença e processos nos tribunais, julgue o item a seguir. 

278. Pedro, motorista da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, conduzia um veículo do referido 
ente público, quando provocou acidente automobilístico que resultou na incapacidade física e mental de 
Flávio. Após a interdição de Flávio, seu advogado pretende ajuizar ação de reparação de danos materiais 
e morais. 

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

A ação de reparação de dano exige a formação de litisconsórcio passivo necessário em que deverão figurar 
como demandados o motorista Pedro e a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA 

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público 
deve ser ajuizada contra o Estado (não podendo demandar contra Secretaria de Saúde do Estado do 
Amazonas, pois é um órgão público, e este não possui personalidade jurídica), ou a pessoa jurídica de direito 
privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019 (repercussão geral) (Info 947). 
Buscador Dizer o Direito. 

279. Pedro, motorista da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, conduzia um veículo do referido 
ente público, quando provocou acidente automobilístico que resultou na incapacidade física e mental de 
Flávio. Após a interdição de Flávio, seu advogado pretende ajuizar ação de reparação de danos materiais 
e morais. 

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. 
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Proposta ação de reparação de dano, a citação deverá ser realizada na Procuradoria do Estado do 
Amazonas, que terá o prazo em quádruplo para apresentação da sua defesa. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

Proposta ação de reparação de dano, a citação deverá ser realizada na Procuradoria do Estado do Amazonas, 
que terá o prazo EM DOBRO para apresentação da sua defesa.  

Art. 183 do NCPC. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 
fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 
contagem terá início a partir da intimação pessoal. 

280. Pedro, motorista da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, conduzia um veículo do referido 
ente público, quando provocou acidente automobilístico que resultou na incapacidade física e mental de 
Flávio. Após a interdição de Flávio, seu advogado pretende ajuizar ação de reparação de danos materiais 
e morais. 

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

Proposta a ação de reparação de dano, o MP do Estado do Amazonas deverá ser intimado para intervir 
como custos legis na relação processual em apreço. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Flávio possui incapacidade física e mental, sendo considerado relativamente incapaz, nos termos do art. 4º, 
III, CC, havendo sido inclusive interditado.  O Ministério Público deverá ser intimado para intervir como fiscal 
da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na CF e nos processos que envolvam interesse de incapaz, 
conforme está previsto no art. 178, II do NCPC. 

281. A respeito das normas processuais civis pertinentes a jurisdição e ação, julgue o item seguinte. 

O novo CPC aplica-se aos processos que se encontravam em curso na data de início de sua vigência, assim 
como aos processos iniciados após sua vigência que se referem a fatos pretéritos. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 
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CERTA. 

Nos termos do artigo 14 do CPC: 

"Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, 
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma 
revogada". 

O art. 1.046, do CPC/15 corrobora:  

Art. 1.046. "Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos 
pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973". 

282. A respeito das normas processuais civis pertinentes a jurisdição e ação, julgue o item seguinte. 

Segundo as regras contidas no novo CPC, a legitimidade de parte deixou de ser uma condição da ação e 
passou a ser analisada como questão prejudicial. Sendo assim, tal legitimidade provoca decisão de mérito. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

O artigo 17 do CPC salienta: "Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." 

Ademais, o artigo  485, VI, do CPC, complementa:  

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) 

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual." 

Dessa forma, são condições da ação a legitimidade da parte e o interesse de agir, que quando não presentes 
impedem o julgamento do mérito. 

283. A respeito das normas processuais civis pertinentes a jurisdição e ação, julgue o item seguinte. 

O novo CPC reconhece a competência concorrente da jurisdição internacional para processar ação de 
inventário de bens situados no Brasil, desde que a decisão seja submetida à homologação do STJ. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 
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ERRADA. 

Nos termos do artigo 23, II, do CPC. Abaixo: 

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

(...) 

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

284. Na apelação 

A) as questões de fato não propostas no juízo inferior não poderão ser suscitadas, ainda que a parte prove 
que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.  

B) só será objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo 
se tiverem sido solucionadas e sejam relativas ao capítulo impugnado, para não haver supressão de instância. 

C) quando reformar a sentença que tenha reconhecido a decadência ou a prescrição, o tribunal 
necessariamente julgará o mérito, examinando todas as demais questões, sem determinar o retorno do 
processo ao juízo de primeiro grau, porque a sentença reformada também é de mérito. 

D) não é impugnável o capítulo da sentença que confirme, conceda ou reveja a tutela provisória, porque 
suscetível de agravo de instrumento.  

E) as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de 
instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar ou nas contrarrazões, 
sendo que, se nas contrarrazões, o recorrente será intimado para, em quinze dias, manifestar-se a respeito 
delas. 

Comentários 

A) as questões de fato não propostas no juízo inferior não poderão ser suscitadas, ainda que a parte prove 
que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.  

ERRADA 

Nos termos do art. 1014 do CPC/15, essas questões poderão, sim, ser suscitadas na apelação. 

B) só será objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo 
se tiverem sido solucionadas e sejam relativas ao capítulo impugnado, para não haver supressão de instância. 

ERRADA 

Nos termos do art. 1.013, §1º do CPC/15, serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal 
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que 
relativas ao capítulo impugnado. 
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C) quando reformar a sentença que tenha reconhecido a decadência ou a prescrição, o tribunal 
necessariamente julgará o mérito, examinando todas as demais questões, sem determinar o retorno do 
processo ao juízo de primeiro grau, porque a sentença reformada também é de mérito. 

ERRADA 

Nos termos do art. 1.013, §4º do CPC/15, o tribunal julgará o mérito se possível 

D) não é impugnável o capítulo da sentença que confirme, conceda ou reveja a tutela provisória, porque 
suscetível de agravo de instrumento.  

ERRADA 

Nos termos do art. 1.013, § 5º do CPC, o capítulo que trata da tutela provisória é, sim, impugnável na 
apelação 

E) as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de 
instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar ou nas contrarrazões, 
sendo que, se nas contrarrazões, o recorrente será intimado para, em quinze dias, manifestar-se a respeito 
delas. 

CERTA 

Nos termos do art. 1009, §1º do CPC/15. 

285. Julgue os itens a seguir, referentes à ação civil pública, ao mandado de segurança, à ação popular 
e à reclamação. 

I De acordo com o STJ, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviço 
público, possuem legitimidade para propositura de pedido de suspensão de segurança, notadamente, 
quando atuam na defesa do interesse público primário. 

II Segundo a jurisprudência do STJ, a legitimidade para a defensoria pública propor ação civil pública se 
restringe às hipóteses em que haja proteção de interesse de hipossuficientes econômicos.III Conforme 
entendimento majoritário da doutrina, o cidadão-eleitor de dezesseis anos possui plena capacidade 
processual para o ajuizamento de ação popular. 

IV O CPC assegura, na sessão de julgamento de reclamação, o direito à sustentação oral das partes e do 
MP, nos casos de intervenção deste. 

Estão certos apenas os itens 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) I, III e IV. 

E) II, III e IV. 
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Comentários 

GABARITO: ALTERNATIVA D 

ASSERTIVA I. 

CERTA 

A orientação jurisprudencial dos Tribunais também reconhece legitimidade ativa às pessoas jurídicas de 
direito privado prestadoras de serviço público (empresas públicas, sociedades de economia mista, 
concessionárias e permissionárias de serviço público, v.g.), quando na defesa do interesse público primário, 
para ajuizar o pedido de suspensão. [...] AgRg na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 1.874 - SC 
(2014 ⁄ 0068528-3) 

ASSERTIVA II. 

ERRADA 

Conforme o informativo 573 do STJ: A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública em 
defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores idosos que tiveram plano de saúde 
reajustado em razão da mudança de faixa etária, ainda que os titulares não sejam carentes de recursos 
econômicos [...]  Assim, a Defensoria pode atuar tanto em favor dos carentes de recursos financeiros como 
também em prol do necessitado organizacional (que são os "hipervulneráveis"). STJ. Corte Especial. EREsp 
1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015 (Info 573). 

ASSERTIVA III. 

CERTA 

Conforme entendimento majoritário da doutrina,  o eleitor com dezesseis anos é parte legítima para propor 
a ação popular, estando capacitado para o exercício desse poder que decorre de sua condição de eleitor.  

ASSERTIVA IV. 

CERTA 

Conforme o art. 937 do CPC/15: Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o 
presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao 
membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de 
sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021: 

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; 

286. Ao realizar o juízo de admissibilidade de recurso especial, o vice-presidente de um tribunal de 
justiça, em decisão monocrática, negou seguimento ao recurso por considerar, simultaneamente, que não 
existiam pressupostos de admissibilidade recursal e que o acórdão impugnado pelo recorrente estava em 
conformidade com precedente firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. 
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Nessa situação hipotética, para impugnar integralmente a decisão que obsta o prosseguimento do recurso 
aviado, a parte interessada deverá 

A) interpor novo recurso especial. 

B) interpor recurso de agravo em recurso especial. 

C) interpor recurso de agravo interno. 

D) interpor, simultaneamente, recurso de agravo interno e recurso de agravo em recurso especial. 

E) impetrar mandado de segurança, pois não existe recurso previsto em lei para essa situação. 

Comentários 

A questão exige conhecimento dos recursos cabíveis no Código de Processo Civil, especialmente em casos 
de admissibilidade recursal de Recurso Especial. 

O Recurso Especial, de competência do STJ, está previsto no CPC entre os artigos 1029 a 1035, juntamente 
com o Recurso Extraordinário, e possui previsão constitucional no inciso III do artigo 105 da Constituição 
Federal. 

A) interpor novo recurso especial. 

ERRADA. 

Os recursos cabíveis serão, simultaneamente, Agravo em Resp e Agravo Interno, com fundamento nos § 1º 
e 2º do art. 1.030 do CPC  respectivamente. 

B) interpor recurso de agravo em recurso especial. 

ERRADA. 

Em que pese contra a decisão que afirmou que não existiam pressupostos de admissibilidade recursal caiba 
Agravo em Recurso Especial, nos termos do § 1º do artigo 1.030 do CPC, no que se refere a negativa de 
seguimento do recurso visto que o acórdão impugnado pelo recorrente estava em conformidade com 
precedente firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, deve ser interposto Agravo Interno, com 
fundamento no § 2º do art. 1.030 do CPC. 

C) interpor recurso de agravo interno. 

ERRADA. 

Em que pese da decisão que negou seguimento ao recurso tendo em vista que o acórdão impugnado pelo 
recorrente estava em conformidade com precedente firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo caiba 
Agravo Interno, com fundamento no § 2º do art. 1.030 do CPC, no tocante à decisão que afirmou não estar 
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal cabe Agravo em Recurso Especial, nos termos do § 1º 
do artigo 1.030 do CPC. 

D) interpor, simultaneamente, recurso de agravo interno e recurso de agravo em recurso especial. 
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CORRETA.  

Trata-se das previsões contidas nos parágrafos 2º e 1º do artigo 1.030 do CPC, respectivamente. 

Decisão que nega seguimento ao recurso, com entendimento de que o acórdão impugnado pelo recorrente 
está em conformidade com precedente firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo: AGRAVO INTERNO. 

Decisão que inadmite o Resp por não estar presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. 

E) impetrar mandado de segurança, pois não existe recurso previsto em lei para essa situação. 

ERRADA. 

Há sim previsão legal para os recursos cabíveis no caso apresentado, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do 
artigo 1.030 do CPC. São eles: Agravo em Resp e Agravo Interno. 

O mandado de segurança está previsto constitucionalmente no artigo 5º, inciso LXIX, da CF. 

287. Ao tratar das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo, o CPC determina que o 
julgamento antecipado do mérito 

A) somente deve ser utilizado se o juiz estiver apto a prolatar decisão líquida; caso contrário, este deve 
prolongar a fase de conhecimento. 

B) pode ser realizado de modo parcial, por meio de decisão interlocutória impugnável por agravo de 
instrumento. 

C) depende, para que seja legitimamente procedido, da existência de precedente firmado no julgamento de 
casos repetitivos. 

D) deve ser utilizado sempre que o réu for revel, porque, nesses casos, a instrução probatória é 
desnecessária. 

E) deve ser feito com a utilização da técnica processual denominada tutela provisória, nas modalidades de 
urgência ou de evidência. 

Comentários 

A questão trata do tema julgamento antecipado parcial do mérito, o CPC permite que o juiz julgue 
parcialmente algum dos pedidos e prossiga o processo dos demais para serem instruídos. O assunto está 
tratado no art. 356, do CPC e é uma novidade que trouxe o código de 2015, justamente por ser um instituto 
novo, é muito explorado pelas bancas 

A) somente deve ser utilizado se o juiz estiver apto a prolatar decisão líquida; caso contrário, este deve 
prolongar a fase de conhecimento. 

ERRADA. 

O enunciado vai de encontro ao que diz o CPC: 
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art. 356 (...) 

§ 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou 
ilíquida. 

B) pode ser realizado de modo parcial, por meio de decisão interlocutória impugnável por agravo de 
instrumento. 

CERTA. 

Essa é a disposição literal do código processual, vejam: 

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: 

(...) 

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. 

C) depende, para que seja legitimamente procedido, da existência de precedente firmado no julgamento de 
casos repetitivos. 

ERRADA. 

Tal requisito não consta no art. 355, do CPC vejam: 

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: 

I - não houver necessidade de produção de outras provas; 

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do 
art. 349 

D) deve ser utilizado sempre que o réu for revel, porque, nesses casos, a instrução probatória é 
desnecessária. 

ERRADA. 

Conforme dita o art. 355, do CPC: 

art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: 

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do 
art. 349. 

E) deve ser feito com a utilização da técnica processual denominada tutela provisória, nas modalidades de 
urgência ou de evidência. 
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ERRADA. 

O enunciado traz confusão, o julgamento parcial de mérito é decisão definitiva, que se passa por um juízo 
exauriente, diferente das tutelas provisórias, que são decisões precárias. 

288. Com relação às normas processuais, ao litisconsórcio, à jurisdição e aos deveres das partes, julgue 
o seguinte item, de acordo com o CPC. 

I A boa-fé no direito processual civil exige a verificação da intenção do sujeito processual. 

II A limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário, quando realizada pelo juiz em razão de número 
excessivo de litigantes, pode ocorrer na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução. 

III A pendência de causa que tramita na justiça brasileira impede a homologação de sentença judicial 
estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. 

IV Os emolumentos devidos a notário ou registrador em decorrência da prática de registro de ato notarial 
necessário à efetivação de decisão judicial são alcançados pelo benefício da gratuidade de justiça que 
tenha sido concedido. 

Estão certos apenas os itens 

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) I e II. 

D) II, III e IV. 

E) II e III. 

Comentários 

GABARITO: ALTERNATIVA A. 

I A boa-fé no direito processual civil exige a verificação da intenção do sujeito processual. 

ASSERTIVA I. 

ERRADA. 

A boa-fé no direito processual civil, por ser do tipo objetiva, NÃO exige verificação da intenção do sujeito 
processual, conforme seguinte Enunciado do CJF, da I Jornada de Direito Processual Civil: 

Enunciado 1. A verificação da violação à boa-fé objetiva dispensa a comprovação do animus do sujeito 
processual. 

II A limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário, quando realizada pelo juiz em razão de número 
excessivo de litigantes, pode ocorrer na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução. 

ASSERTIVA II. 
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CERTA. 

A limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário pelo juiz pode se dar também na fase de liquidação e 
na execução, consoante art. 113, § 1º, CPC: 

§ 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de 
conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do 
litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. 

III A pendência de causa que tramita na justiça brasileira impede a homologação de sentença judicial 
estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. 

ASSERTIVA III. 

ERRADA. 

A pendência de causa perante a Justiça Brasileira NÃO impede a homologação de sentença estrangeira, 
quando exigida esta para produzir efeitos no nosso País, conforme se extrai do art. 24, parágrafo único, CPC: 

Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de 
sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. 

IV Os emolumentos devidos a notário ou registrador em decorrência da prática de registro de ato notarial 
necessário à efetivação de decisão judicial são alcançados pelo benefício da gratuidade de justiça que tenha 
sido concedido. 

ASSERTIVA IV. 

CERTA. 

O benefício da gratuidade abrange também esses emolumentos devidos em cartórios extrajudiciais, 
conforme dispõe o art. 98, § 1º, IX, CPC: 

§ 1º A gratuidade da justiça compreende: 

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação 
ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo 
judicial no qual o benefício tenha sido concedido. 

289. Aquele que receber, de forma indevida, mas de boa-fé, pagamento relativo a um contrato 

A) estará desobrigado de restituir a coisa caso o indébito tenha natureza objetiva. 

B) não terá direito à indenização por benfeitorias úteis. 

C fará jus aos frutos decorrentes da coisa recebida. 

D) não terá direito de retenção de valores relativos às benfeitorias necessárias. 

E) responderá pela deterioração da coisa. 
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Comentários 

A questão exige conhecimento dos artigos 876, 1.214, 1.217 e 1.219 do Código Civil. 

A) estará desobrigado de restituir a coisa caso o indébito tenha natureza objetiva. 

ERRADA. 

Está errada, pois todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, conforme artigo 
876 do Código Civil. 

B) não terá direito à indenização por benfeitorias úteis. 

ERRADA. 

Está errada, pois terá direito à indenização pelas benfeitorias úteis, necessárias, conforme artigo 1.219 do 
Código Civil. 

C fará jus aos frutos decorrentes da coisa recebida. 

CERTA. 

De fato, a pessoa que recebe, de boa-fé, pagamento indevido, fará jus aos frutos decorrentes da coisa 
recebida, conforme artigo 1.214 do Código Civil. 

D) não terá direito de retenção de valores relativos às benfeitorias necessárias. 

ERRADA. 

Está errada, pois poderá exercer o direito de retenção sobre as benfeitorias úteis e necessárias, conforme 
artigo 1.219 do Código Civil. 

E) responderá pela deterioração da coisa. 

ERRADA. 

Está errada, pois não responderá pela deterioração da coisa, a que não der causa, conforme artigo 1.217 do 
Código Civil. 

290. A adaptação de lei, por um intérprete, às exigências atuais e concretas da sociedade configura 
interpretação 

A) histórica. 

B) sistemática. 

C) analógica. 

D) autêntica. 
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E) sociológica. 

Comentários 

Para solucionar a questão, o candidato deverá ter conhecimento acerca das formas de interpretação da 
norma. 

A) histórica. 

INCORRETA.  

A interpretação histórica se ocupa de averiguar o contexto histórico, político, social, econômico, jurídico da 
sociedade, quando da edição da norma, para que se tenha consciência de qual era a finalidade norma 
naquela ocasião, para que se possa, após, compreender a realidade atual, e aplicar a norma dentro desta 
realidade. 

B) sistemática. 

INCORRETA. 

Tal interpretação parte da ideia de que a lei não existe isoladamente, devendo ser alcançada o seu sentido 
em consonância com as demais normas que inspiram aquele ramo do direito. 

C) analógica. 

INCORRETA. 

A interpretação analógica é conhecida como extensiva, sendo a ampliação do conteúdo da lei, efetivada pelo 
aplicador do direito, quando a norma disse menos do que deveria. 

D) autêntica. 

INCORRETA. 

É a interpretação realizada pelo próprio legislador, através de outro ato normativo, como no exemplo da 
edição de uma lei, interpretando outra já editada. 

E) sociológica. 

CORRETA. 

Também conhecida como teleológica, é a interpretação que procura adaptar a lei às exigências atuais e 
concretas da sociedade. 

291. Duas sociedades empresárias firmaram contrato que contém cláusula compromissária de 
convenção de arbitragem com a previsão de que eventual litígio de natureza patrimonial, referente ao 
contrato, deveria ser submetido a tribunal arbitral. 
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Nessa situação hipotética, caso seja instaurado procedimento arbitral, 

A) as partes não estarão obrigadas a se submeter a esse procedimento, uma vez que a convenção de 
arbitragem é nula, por excluir da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 

B) em eventual execução judicial de sentença arbitral, será vedado ao réu arguir nulidade da decisão arbitral 
por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, devendo o interessado utilizar ação própria para 
esse fim. 

C) o magistrado poderá, de ofício, reconhecer a existência de convenção de arbitragem e extinguir o processo 
sem resolução do mérito, se o litígio referente ao contrato também for levado ao Poder Judiciário. 

D) eventual cumprimento de carta arbitral no Poder Judiciário, referente ao caso, deverá tramitar em 
segredo de justiça, se houver comprovação de confidencialidade da arbitragem. 

E) a opção feita pelas partes pela arbitragem deverá ser considerada legítima, e a sentença do árbitro, título 
executivo extrajudicial, conforme o CPC. 

Comentários 

Questão versa sobre o instituto da arbitragem, regulado na legislação pátria pela Lei n. 9.307/96, porém a 
questão cobra os artigos do Código Processual Civil sobre o assunto. 

A) as partes não estarão obrigadas a se submeter a esse procedimento, uma vez que a convenção de 
arbitragem é nula, por excluir da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 

ERRADA. 

A arbitragem é meio permitido pelo ordenamento brasileiro, conforme dita o CPC: 

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 

§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei. 

B) em eventual execução judicial de sentença arbitral, será vedado ao réu arguir nulidade da decisão arbitral 
por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, devendo o interessado utilizar ação própria para 
esse fim. 

ERRADA. 

O art. 1.061, do CPC diz:  

O § 3º do art. 33 da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

“Art. 33. 

[...] 
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§ 3º A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na impugnação ao 
cumprimento da sentença, nos termos dos arts. 525 e seguintes do Código de Processo Civil , se houver 
execução judicial.” (NR) 

C) o magistrado poderá, de ofício, reconhecer a existência de convenção de arbitragem e extinguir o processo 
sem resolução do mérito, se o litígio referente ao contrato também for levado ao Poder Judiciário. 

ERRADA. 

Trata-se de matéria que o magistrado não poderá reconhecer de ofício, conforme art. 337, X, § 5º, do CPC: 

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 

[...] 

X - convenção de arbitragem; 

[...] 

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das 
matérias enumeradas neste artigo. 

D) eventual cumprimento de carta arbitral no Poder Judiciário, referente ao caso, deverá tramitar em 
segredo de justiça, se houver comprovação de confidencialidade da arbitragem. 

CERTA. 

Trata-se da literalidade do art. 189, IV, do CPC: 

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: 

[...] 

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a 
confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. 

E) a opção feita pelas partes pela arbitragem deverá ser considerada legítima, e a sentença do árbitro, título 
executivo extrajudicial, conforme o CPC. 

ERRADA. 

Trata-se de título executivo judicial, e não extrajudicial, conforme art. 515 do CPC: 

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste 
Título: 

[...] 
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VII - a sentença arbitral; 

292. De acordo com a jurisprudência do STJ e à luz do CPC, assinale a opção correta a respeito dos 
procedimentos especiais. 

A) Caso seja ajuizada ação monitória em face da fazenda pública, o magistrado deverá extinguir o processo 
sem resolução de mérito, pois esse procedimento é incompatível com as prerrogativas fazendárias. 

B) No procedimento de inventário e partilha que tramita pelo rito tradicional, o juiz possui competência para, 
no momento de julgamento do cálculo do imposto de transmissão, apreciar eventual pedido de isenção 
relacionado a esse tributo. 

C) O procedimento denominado habilitação deve ser usado para regularizar a sucessão processual, seja em 
razão de morte da parte ou em decorrência de ato entre vivos, como no caso de alienação de bem litigioso. 

D) Nas ações possessórias, é vedado ao autor cumular pedido de indenização com pedido de reintegração 
ou de manutenção da posse. 

E) Nos procedimentos previstos para as ações de família, será sempre obrigatória a participação do MP, 
como fiscal da ordem jurídica em razão da natureza da matéria que é objeto do litígio. 

Comentários 

A questão exigiu o conhecimento dos institutos da Ação Monitória, do procedimento de inventário e partilha, 
da intervenção obrigatória do MP,  da cumulação de pedidos em ações possessórias e do procedimento de 
habilitação. 

A) Caso seja ajuizada ação monitória em face da fazenda pública, o magistrado deverá extinguir o processo 
sem resolução de mérito, pois esse procedimento é incompatível com as prerrogativas fazendárias. 

ERRADA. 

Alternativa errada pois, não há mais que se falar em incompatibilidade do ajuizamento da Ação Monitória 
em face da Fazenda Pública, uma vez que o Novo CPC (CPC/15) autorizou o seu uso em face da Fazenda 
Pública de acordo com o §6º Art.700 bem como a Súmula 339 STJ. 

B) No procedimento de inventário e partilha que tramita pelo rito tradicional, o juiz possui competência para, 
no momento de julgamento do cálculo do imposto de transmissão, apreciar eventual pedido de isenção 
relacionado a esse tributo. 

CERTA.  

Alternativa certa porque já foi determinado pelo STJ que o juiz que analisar o inventário e a partilha pode 
apreciar eventual pedido de isenção do tributo ITCMD. 

C) O procedimento denominado habilitação deve ser usado para regularizar a sucessão processual, seja em 
razão de morte da parte ou em decorrência de ato entre vivos, como no caso de alienação de bem litigioso. 

ERRADA.  
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Alternativa errada porque o procedimento de habilitação somente ocorre no caso de morte da parte, de 
acordo com o Art. 687 CPC/15. 

D) Nas ações possessórias, é vedado ao autor cumular pedido de indenização com pedido de reintegração 
ou de manutenção da posse. 

ERRADA.  

Alternativa errada porque há permissão expressa no CPC/15 em relação à cumulação de pedido de 
indenização com o pedido de reintegração de posse ou manutenção de posse, de acordo com o Art. 555 
CPC/15. 

E) Nos procedimentos previstos para as ações de família, será sempre obrigatória a participação do MP, 
como fiscal da ordem jurídica em razão da natureza da matéria que é objeto do litígio. 

ERRADA.  

Alternativa Errada porque nas ações de família o MP só intervirá como fiscal da ordem jurídica quando 
houver interesse de incapaz. 

293. Caso dois particulares litiguem em demanda que tramite pelo procedimento comum, a intimação 
do advogado do réu pelo advogado do autor, de acordo com as regras previstas no CPC, 

A) embora contenha vício de forma por ausência de previsão legal, poderá ser convalidada, caso ocorra o 
comparecimento espontâneo e tempestivo do réu nos autos. 

B) deverá ser considerada nula de pleno direito, pois somente o cartório do juízo pode ser responsável por 
realizar atos de intimação às partes. 

C) será possível, desde que seja realizada pelo correio, devendo o advogado do autor juntar aos autos cópia 
do ofício de intimação e do aviso de recebimento. 

D) poderá ser feita por meio eletrônico, desde que seja comprovado que o advogado do réu recebeu cópia 
do pronunciamento que é objeto da intimação. 

E) somente poderá ser feita se houver convenção processual realizada entre as partes que autorize a 
utilização dessa forma de intimação. 

Comentários 

GABARITO: ALTERNATIVA C. 

Ao candidato bastaria o conhecimento da literalidade do art. 269, do CPC, conforme segue: 

art. 269 (...) 

§ 1º É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, 
juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. 

GABARITO é LETRA C, por completar corretamente o enunciado. 
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294. Um indivíduo ajuizou demanda com pedido de natureza patrimonial que versa sobre questão 
jurídica referente à aplicação da legislação estadual. Ao receber a petição inicial, o juiz percebeu que o 
único pedido apresentado contraria enunciado de súmula do tribunal de justiça local sobre interpretação 
da legislação estadual. 

Nessa situação hipotética, presentes os requisitos de admissibilidade da demanda, e se a causa dispensar 
fase instrutória, o magistrado 

A) deverá julgar liminarmente improcedente o pedido, e o autor poderá apelar, sendo admissível a 
retratação do magistrado após a interposição do referido recurso. 

B) deverá, obrigatoriamente, antes de tomar decisão, dar ao réu a oportunidade de se manifestar, porque é 
necessário observar o contraditório ainda que o juiz trate de matéria que possa conhecer de ofício. 

C) poderá dispensar a citação do réu e julgar liminarmente improcedente o pedido, desde que demonstre 
que a súmula reflete entendimento decorrente de julgamento de incidente de resolução de demandas 
repetitivas. 

D) deverá citar o réu para audiência de conciliação, que, nesse caso, deve ser obrigatoriamente realizada. 

E) somente poderá decidir liminarmente o mérito caso já tenha proferido sentença de total improcedência 
em outros casos idênticos, devendo o juiz reproduzir o teor de decisão prolatada anteriormente. 

Comentários 

Questão versa sobre improcedência liminar do pedido, prevista no art. 332, do CPC 

A) deverá julgar liminarmente improcedente o pedido, e o autor poderá apelar, sendo admissível a 
retratação do magistrado após a interposição do referido recurso. 

CERTA. 

Trata-se de situação de improcedência liminar do pedido, em que dispensa a oitiva do réu, conforme CPC: 

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará 
liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 

(...) 

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 

A retratação do juiz de fato será possível, conforme art. 332, § 3º, CPC: 

Art. 332 § 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias. 

B) deverá, obrigatoriamente, antes de tomar decisão, dar ao réu a oportunidade de se manifestar, porque é 
necessário observar o contraditório ainda que o juiz trate de matéria que possa conhecer de ofício. 

ERRADA. 
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O CPC não impõe a necessidade de contraditório nesse caso, basta ser causa que dispense fase instrutória e 
que esteja enquadrado em uma das hipóteses do art. 332, do CPC. 

C) poderá dispensar a citação do réu e julgar liminarmente improcedente o pedido, desde que demonstre 
que a súmula reflete entendimento decorrente de julgamento de incidente de resolução de demandas 
repetitivas. 

ERRADA. 

Cabe a improcedência liminar independente de refletir julgamento de demanda repetitiva, o mero fato de 
contrariar súmula, seja de tribunal de justiça ou dos tribunais superiores já é suficiente para a improcedência. 

D) deverá citar o réu para audiência de conciliação, que, nesse caso, deve ser obrigatoriamente realizada. 

ERRADA. 

Não há necessidade de dar contraditório ao réu no caso presente. 

A situação está enquadrada no caso do art. 332, do CPC. 

E) somente poderá decidir liminarmente o mérito caso já tenha proferido sentença de total improcedência 
em outros casos idênticos, devendo o juiz reproduzir o teor de decisão prolatada anteriormente. 

ERRADA. 

Esse conteúdo estava presente no art. 285 -A, do CPC antigo, contudo não há mais essa necessidade no novo 
CPC. 

295. Flávio ajuizou ação contra a fazenda pública, requerendo o pagamento de indenização no valor de 
cem mil reais. Em sentença, o magistrado condenou a fazenda pública ao pagamento de cinquenta mil 
reais em favor de Flávio, determinando, ainda, que ambas as partes pagassem cinco mil reais a título de 
honorários de sucumbência. Autor e réu apelaram integralmente da sentença nos limites de suas 
respectivas sucumbências. 

Nessa situação hipotética, o tribunal, 

A) se der provimento de forma integral apenas à apelação da fazenda pública, deverá redistribuir os 
honorários fixados em primeiro grau e arbitrar honorários de sucumbência recursal. 

B) para redistribuir o valor da verba honorária fixada pelo juiz, deverá utilizar livremente o critério da 
equidade, independentemente do resultado do julgamento dos recursos. 

C) caso negue provimento a ambos os recursos, não poderá majorar a verba honorária fixada pela sentença. 

D) para aumentar a verba honorária, dependerá, necessariamente, de que um dos apelantes tenha pedido 
a majoração dos honorários em seu recurso. 

E) caso negue provimento aos recursos e mantenha a sentença, deverá determinar a compensação da verba 
honorária devida por cada uma das partes. 
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Comentários 

A questão exige conhecimento sobre as disposições concernentes aos honorários de sucumbência no Código 
de Processo Civil. 

O CPC regula, nos artigos 85 a 87, a condenação em honorários advocatícios decorrentes da sucumbência no 
processo.  

Os honorários de sucumbência não se confundem com os honorários contratuais. Enquanto estes são fixados 
por acordo de vontade (relação advogado-cliente), aqueles são fixados no processo, pertencendo ao 
advogado e não à parte. 

Nesse sentido ensina o artigo 23, da Lei n. 8.906/94: “Os honorários incluídos na condenação, por 
arbitramento ou sucumbência, 

pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo 
requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”. 

A) se der provimento de forma integral apenas à apelação da fazenda pública, deverá redistribuir os 
honorários fixados em primeiro grau e arbitrar honorários de sucumbência recursal. 

CORRETA 

A alternativa está correta, pois está de acordo com o Enunciado nº 243 do Fórum Permanente de 
Processualistas Civis, que prevê: "No caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os 
honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência recursal." 

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação dos honorários recursais pode e 
deve ser feita pelo Tribunal, independentemente de pedido expresso das partes, conforme se denota do 
entendimento do parágrafo 11 do artigo 85 do CPC. 

B) para redistribuir o valor da verba honorária fixada pelo juiz, deverá utilizar livremente o critério da 
equidade, independentemente do resultado do julgamento dos recursos. 

INCORRETA 

A alternativa está incorreta, uma vez que o critério da equidade não deve ser utilizado livremente. 

O § 11 do artigo 85 prevê que o Tribunal, ao julgar o recurso, deve levar em conta o trabalho adicional 
realizado em grau recursal, respeitando os limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo 
legal.  

Assim, o parágrafo 8º, que dispõe que deve ser utilizada a equidade quando for inestimável ou irrisório o 
proveito econômico da causa ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, preceitua uma exceção, 
devendo ser aplicado de forma restritiva, não podendo se estender para casos não elencados na hipótese 
legal. 
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C) caso negue provimento a ambos os recursos, não poderá majorar a verba honorária fixada pela sentença. 

INCORRETA 

A alternativa está incorreta, uma vez que a sucumbência recursal possui o propósito de remunerar o 
advogado pelo trabalho adicional na fase recursal, conforme dispõe o parágrafo 11 do artigo 85. Assim, ainda 
que ao recurso seja negado provimento, deverão ser fixados honorários em favor da outra parte.  

Desse modo, mesmo negando provimento a ambos os recursos, a remuneração do advogado depende de 
fato objetivo, qual seja, a derrota em grau recursal, motivo pelo qual poderá ser majorada a verba honorária 
arbitrada em 1º grau. 

D) para aumentar a verba honorária, dependerá, necessariamente, de que um dos apelantes tenha pedido 
a majoração dos honorários em seu recurso. 

INCORRETA 

A alternativa está incorreta, uma vez que não é necessário pedido expresso da parte no recurso para que 
haja majoração dos honorários na fase recursal. 

Existe súmula do STF (256) nesse sentido: "É dispensável pedido expresso para condenação do réu em 
honorários, com fundamento nos arts. 63 ou 64 do Código de Processo Civil."  (Vide correspondência no CPC 
215 nos artigos 82, § 2º, 84 e 85). 

Não obstante, o § 18 do artigo 85 prevê que: "Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao 
direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança". 

E) caso negue provimento aos recursos e mantenha a sentença, deverá determinar a compensação da verba 
honorária devida por cada uma das partes. 

INCORRETA 

O CPC 2015 inovou ao prever a vedação de compensação da verba honorária, diante de seu caráter 
alimentar, portanto, errada a alternativa. 

Conforme dispõe o § 14 do artigo 85: "Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza 
alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a 
compensação em caso de sucumbência parcial". 

296. De acordo com as regras transitórias de direito intertemporal estabelecidas no novo Código de 
Processo Civil, 

A) uma ação de nunciação de obra nova que ainda não tenha sido sentenciada pelo juízo de primeiro grau 
quando do início da vigência do Novo Código de Processo Civil, seguirá em conformidade com as disposições 
do Código de Processo Civil de 1973. 
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B) as ações que foram propostas segundo o rito sumário antes do início da vigência do novo Código de 
Processo Civil, devem ser adaptadas às exigências da nova lei instrumental, à luz do princípio da imediata 
aplicação da lei processual nova.  

C) as disposições de direito probatório do novo Código de Processo Civil aplicam-se a todas as provas que 
forem produzidas a partir da data da vigência do novo diploma processual, independentemente da data em 
que a prova foi requerida ou determinada a sua produção de ofício. 

D) caso uma ação tenha sido proposta durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973 e sentenciada 
já sob a égide do novo Código de Processo Civil, resolvendo na sentença questão prejudicial cuja resolução 
dependa o julgamento do mérito expressa e incidentalmente, tal decisão terá força de lei e formará coisa 
julgada.  

E) o novo Código de Processo Civil autoriza, sem ressalvas, a concessão de tutela provisória contra a Fazenda 
Pública, derrogando tacitamente as normas que dispõem em sentido contrário. 

Comentários 

O enunciado indica, ao utilizar o termo "regras transitórias de direito intertemporal", que a questão abordará 
temas constantes das Disposições Finais e Transitórias do Código de Processo Civil, notadamente aqueles 
inerentes à aplicação da lei processual no tempo. 

A) uma ação de nunciação de obra nova que ainda não tenha sido sentenciada pelo juízo de primeiro grau 
quando do início da vigência do Novo Código de Processo Civil, seguirá em conformidade com as disposições 
do Código de Processo Civil de 1973. 

CORRETA. 

A alternativa exige conhecimento do artigo 1.046, §1º do Código de Processo Civil, in verbis: 

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos 
pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 

§ 1º As disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 , relativas ao procedimento sumário e aos 
procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o 
início da vigência deste Código. 

A ação de nunciação de obra nova figurava entre os procedimentos especiais do revogado Código de 
Processo Civil de 73 (artigos 934 a 940) e, portanto, enquadra-se na exceção estabelecida pelo parágrafo 
primeiro do aludido dispositivo. 

B) as ações que foram propostas segundo o rito sumário antes do início da vigência do novo Código de 
Processo Civil, devem ser adaptadas às exigências da nova lei instrumental, à luz do princípio da imediata 
aplicação da lei processual nova.  

ERRADA. 

A alternativa exige conhecimento do artigo 1.046, §1º, do Código de Processo Civil, in verbis: 
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Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos 
pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 

§ 1º As disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 , relativas ao procedimento sumário e aos 
procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o 
início da vigência deste Código. 

De acordo com a expressa determinação do Código, as ações que seguem o rito sumário propostas antes da 
vigência do novo CPC seguirão as disposições do diploma revogado até a prolação da sentença, e não serão 
adaptadas à nova lei, como dispôs o enunciado. 

C) as disposições de direito probatório do novo Código de Processo Civil aplicam-se a todas as provas que 
forem produzidas a partir da data da vigência do novo diploma processual, independentemente da data em 
que a prova foi requerida ou determinada a sua produção de ofício. 

ERRADA. 

A alternativa exige conhecimento do artigo 1.047, do Código de Processo Civil: 

Art. 1.047. As disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às provas 
requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência. 

Ao contrário do afirmado no enunciado, consignou o Código que as disposições do novo diploma se aplicam 
às provas requeridas ou determinadas de ofício apenas a partir da vigência do CPC/15. 

D) caso uma ação tenha sido proposta durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973 e sentenciada 
já sob a égide do novo Código de Processo Civil, resolvendo na sentença questão prejudicial cuja resolução 
dependa o julgamento do mérito expressa e incidentalmente, tal decisão terá força de lei e formará coisa 
julgada.  

ERRADA. 

A alternativa alude ao artigo 503, §1º, I, do Código de Processo Civil: 

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal 
expressamente decidida. 

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente 
no processo, se: 

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito; 

(...) 

De fato, prevê a lei processual que a decisão que resolve questão prejudicial expressa e incidentalmente, da 
qual depende o julgamento do mérito, tem força de lei e faz coisa julgada. Entretanto, deve-se ter em mente 
o disposto no artigo 1.054 do mesmo código: 
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Art. 1.054. O disposto no art. 503, § 1º , somente se aplica aos processos iniciados após a vigência deste 
Código, aplicando-se aos anteriores o disposto nos arts. 5º , 325 e 470 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 . 

Como a ação do enunciado foi proposta ainda na vigência do CPC revogado, as disposiçõEs do mencionado 
artigo 503 a ela não se aplicam. 

E) o novo Código de Processo Civil autoriza, sem ressalvas, a concessão de tutela provisória contra a Fazenda 
Pública, derrogando tacitamente as normas que dispõem em sentido contrário. 

ERRADA. 

A resolução da alternativa requer o conhecimento do artigo 1.059 do Código de Processo Civil: 

Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei 
nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009. 

O diploma processual, assim, fez constar expressamente que as Leis 8437/92 e 12016/09 remanescem 
aplicáveis às tutelas provisórias requeridas contra a Fazenda Pública, ao contrário do afirmado no enunciado. 

DIREITO PENAL 

297. Sobre a aplicação da lei penal, conforme o Código Penal, assinale a alternativa correta 

A) É aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de 
propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em vôo no espaço aéreo 
correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. 

B) A lei posterior aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada 
em julgado 

C) Considera-se praticado o crime no momento do resultado lesivo. 

D) A lei excepcional ou temporária, decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a 
determinaram, é inaplicável ao fato praticado durante sua vigência se não instaurado o procedimento penal 
ao tempo da conduta típica por ela regida. 

E) O dia do começo exclui-se no cômputo do prazo 

Comentários 

Trata a questão da Lei Penal e sua Aplicação e Eficácia no Tempo e no Espaço, exigindo do candidato o 
conhecimento dos art. 2º, 3º, 4º, 5º e 10º todos do Código Penal. 

A) É aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de 
propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em vôo no espaço aéreo 
correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. 
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CERTA  

Trata-se do art. 5º, § 2º do Código Penal. 

Importante saber, que considera-se território nacional, o espaço espaço geográfico (solo) + o espaço jurídico. 

O espaço jurídico encontra respaldo no art. 5, §1º e §2º do CP. 

B) A lei posterior aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada 
em julgado 

ERRADA 

Trata-se do art. 2º, parágrafo único do Código Penal, o qual não permite a retroatividade de qualquer lei 
penal, mas sim, e apenas, da lei penal benéfica ao acusado. 

C) Considera-se praticado o crime no momento do resultado lesivo. 

ERRADA 

Conforme o art. 4º do Código Penal, considera-se praticado o crime no MOMENTO da AÇÃO ou 
OMISSÃO.(Teoria da Atividade) 

D) A lei excepcional ou temporária, decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a 
determinaram, é inaplicável ao fato praticado durante sua vigência se não instaurado o procedimento penal 
ao tempo da conduta típica por ela regida. 

ERRADA 

Conforme o art. 3º do CP a lei excepcional e temporária, é aplicada aos fatos ocorridos durante a sua vigência, 
ainda que decorrido seu período de duração ou cessadas suas circunstâncias. São pois, leis ultrativas e 
autorrevogáveis. 

E) O dia do começo exclui-se no cômputo do prazo 

ERRADA 

Conforme art. 10 do CP, o dia do começo deve ser computado, isso por tratar-se de prazo penal e não de 
prazo processual. 

298. Constitui crime contra a ordem tributária praticado por funcionário público, de acordo com a Lei 
Federal no 8.137, de 27 de dezembro de 1990: 

A) fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer 
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal. 
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B) extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão da função; 
sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou 
contribuição social. 

C) exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela 
dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal. 

D) omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias 

E) deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de  imposto 
liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento. 

Comentários 

O art. 3º da Lei 8137/90 versa sobre os crimes cometidos por funcionários públicos em face da Administração 
Fazendária. Enfim, são delitos que envolve a conduta do funcionário público e a atividade de arrecadar verba 
do Estado. 

A) fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer 
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal. 

ERRADA. 

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, 
em documento ou livro exigido pela lei fiscal configura o delito descrito no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90. O 
sujeito ativo desse delito é todo aquele que pode figurar como sujeito passivo da obrigação tributária, nos 
moldes do art. 121 do CTN. 

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

CERTA. 

A hipótese em comento caracteriza o delito descrito no art. 3º, I, da Lei nº 8.137/90.Trata-se, portanto, de 
um crime praticado por funcionário público contra a ordem tributária. 

C) exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela 
dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal. 

ERRADA. 

Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela 
dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal configura o delito delineado no 
art. 2º, III, da Lei nº 8.137/90. O sujeito ativo desse delito é todo aquele que pode figurar como sujeito passivo 
da obrigação tributária, nos moldes do art. 121 do CTN. 

D) omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias 
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ERRADA. 

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias configura o delito descrito no art. 
1º, I, da Lei nº 8.137/90. O sujeito ativo desse delito é todo aquele que pode figurar como sujeito passivo da 
obrigação tributária, nos moldes do art. 121 do CTN. 

E) deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de  imposto 
liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento. 

ERRADA. 

Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas 
por órgão ou entidade de desenvolvimento configura o delito de 2º, IV, da Lei nº 8.137/90. O sujeito ativo 
desse delito é todo aquele que pode figurar como sujeito passivo da obrigação tributária, nos moldes do art. 
121 do CTN. 

299. Considere a seguinte ementa: 

“HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE TERMO  CIRCUNSTANCIADO 
CONTRA A PESSOA DO PROCURADOR DO ESTADO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DO ENTE 
ESTATAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA FLAGRANTE. TRANCAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO QUE 
SE IMPÕE. ORDEM CONCEDIDA. (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4011631-16.2018.8.24.0900, de Taió, 
rel. Des. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 14-06-2018)”. 

Assinale a alternativa que corresponde corretamente à pena do crime de desobediência: 

A) detenção, de dez dias a seis meses, ou multa 

B) detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. 

C) detenção, de dez dias a seis meses, e multa. 

D) reclusão, de dez dias a seis meses, e multa. 

E) reclusão, de um mês a um ano. 

Comentários 

GABARITO - B 

O crime de desobediência está tipificado no artigo 330 do Código Penal. 

A conduta consiste em desobedecer a ordem legal de funcionário público, conforme abaixo: 

"Desobediência 

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: 

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa." 
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300. Nos termos do Código Penal, assinale a alternativa que contém todas as causas de extinção da 
punibilidade. 

A) Morte do agente; anistia, graça ou indulto; irretroatividade de lei que não mais considera o  fato como 
criminoso; prescrição ou decadência; renúncia do direito de queixa; retratação do  agente, nos casos em que 
a lei a admite; perdão judicial, nos casos previstos em lei. 

B) Morte do agente; anistia, graça ou indulto; retroatividade de lei que não mais considera o fato como 
criminoso; prescrição ou decadência; retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; perdão judicial, 
nos casos previstos em lei. 

C) Morte do agente; retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; prescrição, 
decadência ou perempção; renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada; 
retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; perdão judicial, nos casos previstos em lei. 

D) Morte do agente; irretroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;  prescrição ou 
decadência; renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de  ação privada; retratação do 
agente, nos casos em que a lei a admite; perdão judicial, nos  casos previstos em lei. 

E) Morte do agente; anistia, graça ou indulto; retroatividade de lei que não mais considera o  fato como 
criminoso; prescrição, decadência ou perempção; renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos 
crimes de ação privada; retratação do agente, nos casos em que a lei  a admite; perdão judicial, nos casos 
previstos em lei. 

Comentários 

Questão exige o conhecimento literal do Artigo 107 do código penal. 

A) Morte do agente; anistia, graça ou indulto; irretroatividade de lei que não mais considera o  fato como 
criminoso; prescrição ou decadência; renúncia do direito de queixa; retratação do  agente, nos casos em que 
a lei a admite; perdão judicial, nos casos previstos em lei. 

INCORRETA. 

Segundo o Artigo 107, III do CP, a RETROATIVIDADE da lei penal que não mais considera o fato como 
criminoso extingue a punibilidade, e não a sua irretroatividade, como sugere a alternativa. Ademais, a 
perempção também é causa extintiva da punibilidade, de acordo com o Artigo 107, IV do CP. 

B) Morte do agente; anistia, graça ou indulto; retroatividade de lei que não mais considera o fato como 
criminoso; prescrição ou decadência; retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; perdão judicial, 
nos casos previstos em lei. 

INCORRETA. 

A alternativa está incompleta, pois não incluiu a perempção (Artigo 107, IV CP) e a renúncia do direito de 
queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada (Artigo 107, V). 
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C) Morte do agente; retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; prescrição, 
decadência ou perempção; renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada; 
retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; perdão judicial, nos casos previstos em lei. 

INCORRETA. 

A alternativa não inclui a anistia, graça ou indulto (Artigo 107, II) que é causa extintiva de punibilidade. 

D) Morte do agente; irretroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;  prescrição ou 
decadência; renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de  ação privada; retratação do 
agente, nos casos em que a lei a admite; perdão judicial, nos  casos previstos em lei. 

INCORRETA. 

A alternativa não inclui a anistia, graça ou indulto (Artigo 107, II). Além disso, a RETROATIVIDADE da lei que 
não considera mais o fato como criminoso é causa extintiva da punibilidade, e não a sua irretroatividade. 

E) Morte do agente; anistia, graça ou indulto; retroatividade de lei que não mais considera o  fato como 
criminoso; prescrição, decadência ou perempção; renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos 
crimes de ação privada; retratação do agente, nos casos em que a lei  a admite; perdão judicial, nos casos 
previstos em lei. 

CORRETA. 

A alternativa traz todas as hipóteses do Artigo 107 do CP. 

301. A capacidade de entender que uma conduta é ilícita e de se adequar conforme tal conduta é 
denominada: 

A) imputabilidade. 

B) culpabilidade. 

C) ilicitude. 

D) tipicidade. 

E) responsabilidade. 

Comentários 

A questão exige conhecimento dos conceitos dos elementos do crime, quais sejam fato típico, ilícito 
(antijurídico) e culpável. 

A) imputabilidade. 

CORRETA. 

A capacidade de entender que uma conduta é ilícita e de se adequar conforme tal conduta é denominada 
imputabilidade. 
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B) culpabilidade. 

INCORRETA. 

A culpabilidade é o terceiro elemento do crime, juntamente com o fato típico e antijurídico (ilícito), e é 
conceituada como o juízo de reprovação que recai na conduta do acusado, logo, seu conceito não se coaduna 
com o conceito exigido na questão. 

C) ilicitude. 

INCORRETA. 

A ilicitude é conceituada como a conduta típica não justificada, que é contrária ao direito, não se 
relacionando com o exigido na questão. 

D) tipicidade. 

INCORRETA. 

A tipicidade é elemento do fato típico, que se conceitua como a adequação do fato à uma norma penal, não 
se relacionando com a capacidade de entender o caráter ilícito de uma conduta. 

E) responsabilidade. 

INCORRETA. 

Responsabilidade penal é o dever jurídico de responder pela ação delituosa que recai sobre o agente. Não 
se relaciona com a capacidade de entendimento do caráter ilícito. 

302. No que toca aos efeitos da condenação, correto afirmar que 

A) constitui efeito genérico e automático a perda de cargo, função ou mandato eletivo.  

B) não constitui infração penal, mas meramente administrativa, o exercício de função de que privado o 
agente por decisão judicial. 

C) a reabilitação atinge os efeitos da condenação, vedada reintegração na situação anterior apenas quando 
aplicada, em qualquer crime, pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.  

D) para os crimes de tortura, além da perda do cargo, função ou emprego público, igualmente prevista a 
interdição de seu exercício por prazo determinado em lei.  

E) nos crimes de licitações, desde que consumados, os autores, quando servidores públicos, além das 
sanções penais, estão sujeitos à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. 

Comentários 

A) constitui efeito genérico e automático a perda de cargo, função ou mandato eletivo.  

ERRADA. 
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Nos termos do art. 92 do Código Penal, constitui efeito não automático a perda de cargo, função ou mandato 
eletivo. Veja: 

Art. 92 - São também efeitos da condenação:  

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:  

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados 
com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;  

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.  

II – 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;  

III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.  

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente 
declarados na sentença. 

B) não constitui infração penal, mas meramente administrativa, o exercício de função de que privado o 
agente por decisão judicial. 

ERRADA. 

Constitui a infração penal prevista no art. 359 do Código Penal o exercício de função de que privado o agente 
por decisão judicial. Observe: 

Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito 

Art. 359 - Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que foi suspenso ou privado por 
decisão judicial: 

Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa. 

C) a reabilitação atinge os efeitos da condenação, vedada reintegração na situação anterior apenas quando 
aplicada, em qualquer crime, pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.  

ERRADA. 

Nos termos do art. 93, parágrafo único, do Código Penal, a reabilitação atinge os efeitos da condenação, 
vedada reintegração na situação anterior nos casos dos incisos I e II do do art. 92 do Código Penal (e não 
apenas quando aplicada, em qualquer crime, pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos - 
hipótese do art. 92, inciso I, "b", do CP). Veja: 

Reabilitação 
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Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado 
o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.  

Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste 
Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo. 

Mas quais são esses casos? 

Art. 92 - São também efeitos da condenação:  

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:  

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados 
com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;  

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.  

II – 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;  

III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. 

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente 
declarados na sentença. 

D) para os crimes de tortura, além da perda do cargo, função ou emprego público, igualmente prevista a 
interdição de seu exercício por prazo determinado em lei.  

CERTA. 

De acordo com o art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.455/97, para os crimes de tortura, além da perda do cargo, função 
ou emprego público, igualmente prevista a interdição de seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.  

§ 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício 
pelo dobro do prazo da pena aplicada. 

Veja que a banca considerou tal assertiva como correta, embora não tenha mencionado a interdição "pelo 
dobro do prazo da pena aplicada". De qualquer forma, este é o "prazo determinado" na Lei nº 9.455/97 (lei 
que define os crimes de tortura) para tal hipótese. 

E) nos crimes de licitações, desde que consumados, os autores, quando servidores públicos, além das 
sanções penais, estão sujeitos à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. 

ERRADA. 
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De acordo com o art. 83 da Lei nº 8.666/93, nos crimes de licitações, ainda que simplesmente tentados, os 
autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, estão sujeitos à perda do cargo, emprego, 
função ou mandato eletivo. Observe: 

Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quando 
servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. 

303. Com relação aos crimes contra a administração pública, assinale a opção correta. 

A) Pratica o crime de tráfico de influência o servidor público que, fazendo uso de sua função pública, exibe 
seu documento funcional para conseguir algum préstimo de outro funcionário público. 

B) Pratica o crime de corrupção ativa o particular que oferece dinheiro ao perito para atestar informação 
falsa em laudo pericial. 

C) Caracteriza o crime de desobediência o descumprimento de solicitação realizada por funcionário público. 

D) O defensor dativo, constituído pelo juiz no processo penal, é considerado funcionário público para fins 
penais. 

E) A caracterização do crime de desacato, em razão da natureza de ação penal pública, pode se dar mesmo 
quando o funcionário público não se manifeste ofendido pelo particular. 

Comentários 

Questão exige conhecimento doutrinário sobre os crimes contra a administração pública, porém, a questão 
anulada por possuir duas alternativas corretas. 

"Além da opção apontada preliminarmente como gabarito, a opção em que consta “o defensor dativo, 
constituído pelo juiz no processo penal, é considerado funcionário público para fins penais” também está 
correta". 

A) Pratica o crime de tráfico de influência o servidor público que, fazendo uso de sua função pública, exibe 
seu documento funcional para conseguir algum préstimo de outro funcionário público. 

CORRETA. 

Tal alternativa foi considerada a correta no gabarito preliminar.  

A conduta de exibir o documento funcional para conseguir algum préstimo de outro funcionário se enquadra 
na conduta do Artigo 332 do CP. 

B) Pratica o crime de corrupção ativa o particular que oferece dinheiro ao perito para atestar informação 
falsa em laudo pericial. 

INCORRETA. 

Quem oferece dinheiro a perito para atestar informação falsa comete crime de falsa perícia, previsto no 
Artigo 343 do CP. 
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C) Caracteriza o crime de desobediência o descumprimento de solicitação realizada por funcionário público. 

INCORRETA. 

Comete desobediência quem descumpre ORDEM legal de funcionário público, e não solicitação. 

D) O defensor dativo, constituído pelo juiz no processo penal, é considerado funcionário público para fins 
penais. 

CORRETA. 

A alternativa também foi considerada correta pela banca. 

Segundo o entendimento do STJ no HC  HC 264.459-SP, o advogado dativo se enquadra no conceito de 
funcionário público para fins penais. 

E) A caracterização do crime de desacato, em razão da natureza de ação penal pública, pode se dar mesmo 
quando o funcionário público não se manifeste ofendido pelo particular. 

INCORRETA. 

Segundo a doutrina majoritária, o desinteresse do funcionário público faz com que não se configure crime 
de desacato, do Artigo 331 do CP, pois não houve desprestígio da função pública. 

304. No que concerne ao crime de tortura, assinale a opção correta. 

A) A legislação especial brasileira concernente à tortura aplica-se somente aos crimes ocorridos em território 
nacional. 

B) O indivíduo que se omite ante a prática de tortura quando deveria evitá-la responde igualmente pela 
conduta realizada. 

C) A condenação de funcionário público por esse crime gera a perda do cargo, desde que a sentença assim 
determine e que a pena aplicada seja superior a quatro anos. 

D) No crime de tortura, a prática contra adolescente é causa de aumento de pena de um sexto até um terço. 

E) A submissão de pessoa presa a sofrimento físico ou mental por funcionário público que pratique atos não 
previstos em lei exige o dolo específico. 

Comentários 

O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 

A) A legislação especial brasileira concernente à tortura aplica-se somente aos crimes ocorridos em território 
nacional. 

ERRADA. 

O art. 2º da Lei 9455/97 versa sobre a extraterritorialidade em 2 aspectos:  
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a) Se o ofendido da tortura for brasileiro, aplica-se a Lei 9.455/97, pouco importando se o agente ingressou 
em território nacional. Cuida-se de nova hipótese de extraterritorialidade incondicionada, ou seja, aplica-se 
a lei 9455/97 para crime cometido fora do território nacional se a vítima for brasileira, independentemente 
de qualquer condição. No caso não se aplica a regra do art. 7º, §3º, do Código Penal;  

b) A lei nº 9455/97 será aplicada se o autor da tortura estiver em local sob jurisdição brasileira, independente 
da nacionalidade do autor da tortura e da vítima. 

B) O indivíduo que se omite ante a prática de tortura quando deveria evitá-la responde igualmente pela 
conduta realizada. 

ERRADA. 

Estamos diante de uma exceção pluralística à teoria monista. O omitente responderá pelo art. 1º, §2º, da Lei 
9455/97, enquanto o agente torturador responderá pela tortura propriamente dita (art. 1º, I, II ou §1º, todos 
da Lei 9455/97). 

C) A condenação de funcionário público por esse crime gera a perda do cargo, desde que a sentença assim 
determine e que a pena aplicada seja superior a quatro anos. 

ERRADA.  

Na Lei de Tortura, a perda do cargo é efeito extrapenal automático, isto é, dispensa a fundamentação na 
sentença penal condenatória. Além do mais, de modo diverso do art. 92, I, do Código Penal, a Lei 9455/97 
não exigiu quantum da pena para aplicação do referido efeito extrapenal. 

D) No crime de tortura, a prática contra adolescente é causa de aumento de pena de um sexto até um terço. 

CERTA. 

De acordo com o art. 1º, §4º, II, da Lei 9455/97, é causa de aumento de pena se a prática da tortura for em 
face de adolescente, criança, portador de deficiência ou maior de 60 anos de idade. 

E) A submissão de pessoa presa a sofrimento físico ou mental por funcionário público que pratique atos não 
previstos em lei exige o dolo específico. 

ERRADA. 

A tortura descrita no art. 1º, §1º, da Lei 9455/97 é caracterizado pelo dolo genérico, isto é, o tipo penal não 
exige nenhuma finalidade específica. 

305. Francisco foi acusado de prevaricação por ter deixado de praticar ato legal com a finalidade de 
satisfazer interesse pessoal. Em sentença, o juiz absolveu Francisco, sob o fundamento de que não ficou 
demonstrado o interesse pessoal perseguido, e julgou atípica a conduta do funcionário público. 

Nessa situação hipotética, 
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A) a sentença foi acertada porque o crime exige, para sua configuração, dolo específico consubstanciado na 
satisfação do interesse ou sentimento pessoal. 

B) a absolvição penal impede a propositura de ação cível de reparação de danos promovida pelo ente público 
contra Francisco. 

C) seria cabível a prisão temporária de Francisco, dado o crime pelo qual ele fora acusado. 

D) o crime do qual Francisco fora acusado é punível na modalidade culposa. 

E) a sentença pode ser questionada por meio de recurso em sentido estrito, a ser aviado pelo MP. 

Comentários 

A conduta exige o conhecimento do Artigo 319 do CP , que consagra o crime de prevaricação, que é crime 
praticado por funcionário público contra a administração pública e suas condutas, admissibilidade de prisão 
temporária e efeitos extrapenais. 

A) a sentença foi acertada porque o crime exige, para sua configuração, dolo específico consubstanciado na 
satisfação do interesse ou sentimento pessoal. 

Alternativa CORRETA. 

O crime de prevaricação, infração prevista no Artigo 319 do Código Penal, exige dolo específico, ou seja, o 
agente tem que praticar a conduta para satisfazer um interesse pessoal. Logo, se não há tal interesse pessoal, 
a conduta é atípica, devendo o agente ser absolvido. 

B) a absolvição penal impede a propositura de ação cível de reparação de danos promovida pelo ente público 
contra Francisco. 

Alternativa INCORRETA. 

Por força do Artigo 935 do Código Civil, que deve ser utilizado no caso, as instâncias criminais e civis são 
independentes nesse caso, ou seja, a absolvição criminal não impede a propositura de ação civil contra o 
autor. 

C) seria cabível a prisão temporária de Francisco, dado o crime pelo qual ele fora acusado. 

Alternativa INCORRETA. 

O Artigo 1° da Lei 7.960/89, que trata da prisão temporária, possui um rol taxativo de crimes que admitem 
sua decretação, NÃO estando presente no rol o crime de prevaricação. Logo, não seria cabível a prisão 
temporária de Francisco. 

D) o crime do qual Francisco fora acusado é punível na modalidade culposa. 

Alternativa INCORRETA. 
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O crime do Artigo 319 do CP NÃO PREVÊ modalidade culposa, somente dolosa, motivo pelo qual Francisco 
foi absolvido. 

E) a sentença pode ser questionada por meio de recurso em sentido estrito, a ser aviado pelo MP. 

Alternativa INCORRETA. 

Segundo Artigo 593, I do CPP, caberá APELAÇÃO da sentença definitiva de absolvição, e NÃO recurso em 
sentido estrito. 

306. Com relação aos crimes previstos na Lei de Licitações e Contratos da administração pública, 

A) todos os crimes tipificados na referida lei são de ação penal pública condicionada, não dependendo, para 
sua promoção, do MP. 

B) o crime de frustrar, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 
obter para si vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, pode ser imputado somente a 
funcionário público. 

C) o crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais configura-se pela exigência do 
dolo específico de causar dano ao erário e do efetivo prejuízo à administração pública. 

D) é incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade. 

E) é incabível, nas hipóteses dessa legislação, a propositura de ação penal privada subsidiária da pública uma 
vez que a mencionada lei se refere a crimes de ação penal pública. 

Comentários 

A licitação é um procedimento administrativo por meio do qual o órgão governamental escolhe a proposta 
mais vantajosa para o Poder Público celebrar o contrato administrativo, de forma a assegurar isonomia entre 
os concorrentes do certame. 

Como se vê, o procedimento licitatório apresenta duas finalidades: a) escolher a proposta mais vantajosa 
para a Administração Pública; b) assegurar a isonomia entre os licitantes. 

A) todos os crimes tipificados na referida lei são de ação penal pública condicionada, não dependendo, para 
sua promoção, do MP. 

ERRADA. 

De acordo com o art. 100 da Lei nº 8.666/93, os crimes definidos na citada lei são de ação penal pública 
incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la. 

B) o crime de frustrar, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 
obter para si vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, pode ser imputado somente a 
funcionário público. 

ERRADA. 
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O delito delineado no art. 90 da Lei nº 8.666/93 é crime próprio, ou seja, o tipo penal exige uma qualidade 
especial do sujeito ativo, in casu, somente pode ser praticado pelo particular concorrente do certame 
licitatório. 

C) o crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais configura-se pela exigência do 
dolo específico de causar dano ao erário e do efetivo prejuízo à administração pública. 

CERTA. 

Embora não expresso no art. 89 da Lei nº 8.666/93, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 
Federal firmaram entendimento de ser necessário ainda um especial fim do agente, qual seja, de agir com o 
propósito de causar dano ao erário. Inexiste a figura culposa.  

Essa questão foi anulada pela banca examinadora, com a seguinte justificativa: Há divergência 
jurisprudencial quanto ao assunto abordado na opção apontada preliminarmente como gabarito. 

D) é incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade. 

ERRADA. 

É perfeitamente cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desde que 
presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a 
quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a 
pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os 
antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias 
indicarem que essa substituição seja suficiente. 

E) é incabível, nas hipóteses dessa legislação, a propositura de ação penal privada subsidiária da pública uma 
vez que a mencionada lei se refere a crimes de ação penal pública. 

ERRADA. 

Na forma do art. 103 da Lei nº 8.666/93, será admitida ação penal privada subsidiária da pública, se esta não 
for ajuizada no prazo legal, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 29 e 30 do Código de Processo 
Penal. 

307. Um elemento que integra o conceito de culpabilidade aplicado ao direito brasileiro é o(a) 

A) nexo causal. 

B) dolo. 

C) obediência hierárquica. 

D) real consciência da ilicitude. 

E) exigibilidade de conduta diversa. 

Comentários 
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A questão exige o conhecimento dos elementos da culpabilidade, que é elemento do crime juntamente com 
o fato típico e ilícito. 

A) nexo causal. 

INCORRETA. 

O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado, sendo um elemento do FATO TÍPICO, e NÃO da 
culpabilidade. 

B) dolo. 

INCORRETA. 

O dolo, para a teoria finalista, adotada pelo Código penal, é elemento da conduta, que, por si, pertence ao 
FATO TÍPICO, e NÃO a culpabilidade. 

C) obediência hierárquica. 

INCORRETA. 

A obediência hierárquica é uma excludente da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa (Artigo 
22, 2ª parte CP), e NÃO um elemento da culpabilidade. 

D) real consciência da ilicitude. 

INCORRETA. 

A POTENCIAL consciência da ilicitude, e não a real, juntamente com a imputabilidade e a exigibilidade de 
conduta diversa formam a culpabilidade, que é elemento do crime. 

E) exigibilidade de conduta diversa. 

CORRETA. 

A exigibilidade de conduta diversa, juntamente com a imputabilidade e a potencial consciência da ilicitude 
formam a culpabilidade, que é elemento do crime segundo a teoria adotada pelo código Penal. 

308. Nos crimes de licitações, 

A) a pena de multa reverte em favor do Fundo Penitenciário Nacional. 

B) admissível ação penal privada subsidiária da pública. 

C) a pena será acrescida da terça parte apenas quando o autor for ocupante de função de confiança. 

D) equipara-se a servidor público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim 
consideradas tão somente as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 
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E) a pena de multa consiste no pagamento de quantia calculada em índices percentuais, sempre tendo por 
base o valor da vantagem efetivamente obtida pelo agente. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimento da Lei de Licitações (Lei 8.666/93), notadamente sobre o tema referente a 
aplicabilidade das penas, cobrando os arts. 84, §§ 1º e 2º, 99, caput, e § 2º e 103. 

A) a pena de multa reverte em favor do Fundo Penitenciário Nacional. 

ERRADA. 

O produto da multa poderá ser revertido para as Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal, nos 
termos do art. 99, § 2º, da Lei 8.666/93, e não ao Fundo Penitenciário Nacional. 

B) admissível ação penal privada subsidiária da pública. 

CERTA. 

Nos exatos termos do art. 103, da Lei 8.666/93, que permite ação penal subsidiária da pública. 

C) a pena será acrescida da terça parte apenas quando o autor for ocupante de função de confiança. 

ERRADA. 

A pena será acrescida de terça parte, também, nos casos dos ocupantes de cargo em comissão, nos termos 
do art. 84, § 2º, da Lei 8.666/93, e não apenas quando o autor for ocupante de função de confiança. 

D) equipara-se a servidor público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim 
consideradas tão somente as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

ERRADA. 

Não se considera tão somente as empresas públicas e as sociedades de economia mista, mas também as 
demais entidades sob controle, direto ou indireto, do Poder Público, nos exatos termos do art. 84, § 1º, da 
Lei 8.666/93. 

E) a pena de multa consiste no pagamento de quantia calculada em índices percentuais, sempre tendo por 
base o valor da vantagem efetivamente obtida pelo agente. 

ERRADA. 

A pena de multa será calculada sob o valor da vantagem obtida pelo agente ou potencialmente auferida por 
ele, conforme expressa o art. 99, da Lei 8.666/93. 
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DIREITO ELEITORAL 

309. Conforme a Lei Federal no 9.504, de 30 de setembro de 1997, assinale a alternativa que indica 
condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais 

A) Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar 
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, 
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a 
posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvada a transferência ou remoção, a pedido, 
de militares, policiais civis e de agentes penitenciários. 

B) Nos três meses que antecedem o pleito, realizar despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, 
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos 
gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito. 

C) Nos três meses que antecedem o pleito, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham 
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da 
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça 
Eleitoral. 

D) Ceder ou usar bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. 

E) Fazer, sem exceção, pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito. 

Comentários 

A questão cobra entendimento sobre as CONDUTAS VEDADAS aos agentes públicos em campanhas eleitorais 
de acordo com o art.73 da lei 9.504/97 ( LEI DAS ELEICÕES) 

O aluno deve prestar muita atenção às CONDUTAS VEDADAS aos agentes públicos em campanhas eleitorais 
pelo art.73 da lei 9.504/97 (e suas exceções), tendo em vista ser um assunto cobrado com muita frequência 
em questões de direito eleitoral: 

Sendo assim, cabe ao aluno verificar dentre as alternativas da questão, qual se enquadra em uma das 
hipóteses de conduta expressamente VEDADA pelo art.73 da lei 9.504/97. 

A) Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar 
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, 
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a 
posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvada a transferência ou remoção, a pedido, 
de militares, policiais civis e de agentes penitenciários. 

INCORRETA. 

O art. 73, inciso V, alínea "e" da Lei 9504 estabelece que: 
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V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar 
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, 
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a 
posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: 

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários; 

A transferência ou remoção de militares, policiais civis e de agentes penitenciários deve ser EX OFFICIO para 
que seja uma exceção à proibição de transferência. 

B) Nos três meses que antecedem o pleito, realizar despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, 
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos 
gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito. 

INCORRETA. 

o art. 73, inciso VII da Lei 9504 estabelece que: 

VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, 
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos 
gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito;    

C) Nos três meses que antecedem o pleito, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham 
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da 
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça 
Eleitoral. 

CORRETA. 

A Alternativa diz exatamente o está escrito no art. 73, inciso VI, alínea "b" da Lei 9504 estabelece que: 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar 
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, 
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e 
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; 

D) Ceder ou usar bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. 

INCORRETA. 

art. 73 da Lei 9504 estabelece que: 
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Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a 
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis 
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária; 

E) Fazer, sem exceção, pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito. 

INCORRETA. 

O art. 73, inciso VI, alínea "c" da Lei 9504 estabelece que: 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a 
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

"VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a 
critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo; 

310. Considere os seguintes excertos de julgados do Tribunal Superior Eleitoral, alguns com adaptações, 
sobre desincompatibilização, com base na Lei Complementar Federal no 64, de 18 de maio de 1990, e na 
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 
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Assinale a alternativa que indica todos os excertos corretos. 

A) São corretos apenas os excertos 3 e 4. 

B) São corretos apenas os excertos 1 e 3. 

C) São corretos apenas os excertos 1 e 2. 

D) São corretos apenas os excertos 2 e 4. 

E) São corretos apenas os excertos 2 e 3. 

Comentários 

Item 1: 

CERTO. 
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O prazo de 4 meses de desincompatibilização para que os Secretários de Estado possam concorrer aos cargos 
de Prefeito/Vice-Prefeito é exigido pelo art. 1º, IV, "a", da LC nº 64/1990. 

Item 2: 

CERTO. 

De acordo com o art. 13 da Res/TSE n°  22.156/2006, "Os magistrados, os membros dos tribunais de contas 
e os do Ministério Público devem filiar-se a partido político e afastar-se definitivamente de suas funções até 
seis meses antes das eleições". 

Item 3: 

ERRADO. 

O trecho do acórdão original prevê que é NECESSÁRIA a renúncia ao mandato. 

Item 4: 

ERRADO. 

Nessa hipótese, o prazo de desincompatibilização é de 06 meses, conforme art. 1°, IV, c e VII, b, da LC nº 
64/1990. 

311. Compõem toda a Justiça Eleitoral os seguintes órgãos, conforme a Constituição Federal: 

A) o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os Juízes Eleitorais e as  Juntas Eleitorais. 

B) o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, os  Tribunais 
Regionais Eleitorais e os Juízes Eleitorais. 

C) o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Juízes 
Eleitorais. 

D) o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Juízes Eleitorais. 

E) o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os  Juízes 
Eleitorais e as Juntas Eleitorais. 

Comentários 

A questão cobra conhecimento sobre OS ÓRGÃOS QUE COMPÕE JUSTIÇA ELEITORAL. 

O art.118 da Constituição Federal estabelece que: 

"Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral: 

I - o Tribunal Superior Eleitoral; 

II - os Tribunais Regionais Eleitorais; 
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III - os Juízes Eleitorais; 

IV - as Juntas Eleitorais." 

Com a leitura desse artigo o aluno consegue responder a questão. 

A) o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os Juízes Eleitorais e as  Juntas Eleitorais. 

CORRETA. 

O art.118 da Constituição Federal estabelece que: 

"Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral: 

I - o Tribunal Superior Eleitoral; 

II - os Tribunais Regionais Eleitorais; 

III - os Juízes Eleitorais; 

IV - as Juntas Eleitorais." 

B) o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, os  Tribunais 
Regionais Eleitorais e os Juízes Eleitorais. 

INCORRETA. 

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não fazem parte da Justiça Eleitoral. 

O art.118 da Constituição Federal estabelece que: 

"Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral: 

I - o Tribunal Superior Eleitoral; 

II - os Tribunais Regionais Eleitorais; 

III - os Juízes Eleitorais; 

IV - as Juntas Eleitorais." 

C) o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Juízes 
Eleitorais. 

INCORRETA. 

O Supremo Tribunal Federal não faz parte da Justiça Eleitoral e faltaram as Juntas Eleitorais na alternativa. 
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O art.118 da Constituição Federal estabelece que: 

"Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral: 

I - o Tribunal Superior Eleitoral; 

II - os Tribunais Regionais Eleitorais; 

III - os Juízes Eleitorais; 

IV - as Juntas Eleitorais." 

D) o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Juízes Eleitorais. 

INCORRETA. 

Para a alternativa ficar completa faltam as JUNTAS ELEITORAIS. 

O art.118 da Constituição Federal estabelece que: 

"Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral: 

I - o Tribunal Superior Eleitoral; 

II - os Tribunais Regionais Eleitorais; 

III - os Juízes Eleitorais; 

IV - as Juntas Eleitorais." 

E) o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os  Juízes 
Eleitorais e as Juntas Eleitorais. 

INCORRETA. 

O Supremo Tribunal Federal não faz parte da Justiça Eleitoral. 

O art.118 da Constituição Federal estabelece que: 

"Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral: 

I - o Tribunal Superior Eleitoral; 

II - os Tribunais Regionais Eleitorais; 

III - os Juízes Eleitorais; 
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IV - as Juntas Eleitorais." 

DIREITO CIVIL 

312. O Código Civil estabelece a usucapião como uma forma de aquisição da propriedade imóvel. O Sr. 
Valdomiro, sem interrupção e continuamente, sem oposição e pacificamente, possui ha 6 anos, como seu, 
imóvel na praia para passar alguns feriados, tendo adquirido por doação de seu tio-avô, que o possuía, 
quando da doação, há 10 anos, de igual modo sem interrupção e continuamente, sem oposição e 
pacificamente. Inexistem documentos das aquisições, sendo as posses adquiridas por contrato verbal. 

Considerando as disposições do Código Civil sobre usucapião, assinale a alternativa correta. 

A) Somente o tio-avô do Sr. Valdomiro poderá atualmente requerer a aquisição da propriedade do imóvel 
por usucapião, pois, ao contrário do Sr. Valdomiro, possuía o imóvel como sua moradia habitual. 

B) O Sr. Valdomiro poderá requerer a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião, por ter  preenchido 
os requisitos legais. 

C) Por não ter justo título, o tio-avô do Sr. Valdomiro deveria aguardar mais 10 anos para  requerer a 
aquisição da propriedade do imóvel por usucapião. 

D) Por não ter justo título, o Sr. Valdomiro deverá aguardar mais 14 anos para requerer a aquisição da 
propriedade do imóvel por usucapião. 

E) O Sr. Valdomiro não poderá requerer a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião,  por não ter 
preenchido os requisitos legais. 

Comentários 

A questão abordou o art. 1.238, caput, c/c art. 1.243 do CC. 

A) Somente o tio-avô do Sr. Valdomiro poderá atualmente requerer a aquisição da propriedade do imóvel 
por usucapião, pois, ao contrário do Sr. Valdomiro, possuía o imóvel como sua moradia habitual. 

ERRADA.  

Segundo o art. 1.238 do CC, apenas o tio-avô de Valdomiro NÃO pode adquir a propriedade, uma vez que 
não foram preenchidos os requisitos. 

B) O Sr. Valdomiro poderá requerer a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião, por ter  preenchido 
os requisitos legais. 

CERTA. 

Nos termos do art. 1.238, caput, c/c art. 1.243 do CC. 

C) Por não ter justo título, o tio-avô do Sr. Valdomiro deveria aguardar mais 10 anos para  requerer a 
aquisição da propriedade do imóvel por usucapião. 
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ERRADA. 

De acordo com o art. 1.238 do CC, a usucapião extraordinária independe de o sujeito ter atuado de boa ou 
de má-fé. Ademais, pelo art. 1.243 do CC, é permitido Valdomiro somar sua posse com a de seu tio-avô.   

D) Por não ter justo título, o Sr. Valdomiro deverá aguardar mais 14 anos para requerer a aquisição da 
propriedade do imóvel por usucapião. 

ERRADA. 

De acordo com o art. 1.238 do CC, a usucapião extraordinária independe de o sujeito ter atuado de boa ou 
de má-fé. Ademais, pelo art. 1.243 do CC, é permitido Valdomiro somar sua posse com a de seu tio-avô.   

E) O Sr. Valdomiro não poderá requerer a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião,  por não ter 
preenchido os requisitos legais. 

ERRADA. 

Segundo o art. 1.238, caput, c/c art. 1.243 do CC, Valdomiro poderá requerer a aquisição da propriedade do 
imóvel por usucapião, uma vez ter preenchido os requisitos legais. 

313. Considere os seguintes excertos de julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema 
responsabilidade civil: 
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Assinale a alternativa que tenha correspondência integral do tema jurídico com as afirmações acima: 

A) 1: teoria da expectativa de futuro; 2: dano moral reflexo; 3: dano moral coletivo; 4: teoria da causalidade 
direta e imediata. 

B) 1: teoria da expectativa de futuro; 2: dano moral coletivo; 3: dano moral reflexo; 4: teoria da equivalência 
das condições. 

C) 1: teoria da perda de uma chance; 2: dano moral reflexo; 3: dano moral coletivo; 4: teoria da causalidade 
direta e imediata. 

D) 1: teoria da perda de uma chance; 2: dano moral coletivo; 3: dano moral reflexo; 4: teoria da causalidade 
direta e imediata. 

E) 1: teoria da perda de uma chance; 2: dano moral coletivo; 3: dano moral reflexo; 4: teoria da equivalência 
das condições. 

Comentários 

A questão nos traz 4 (quatro) julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre responsabilidade civil, pedindo 
para assinalar a alternativa que corresponda os temas (teoria da perda de uma chance, o dano moral 
coletivo, o dano moral reflexo e a teoria da causalidade direta e imediata) com os tópicos 1 à 4. 
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A) 1: teoria da expectativa de futuro; 2: dano moral reflexo; 3: dano moral coletivo; 4: teoria da causalidade 
direta e imediata. 

ERRADA. 

A teoria da expectativa de futuro, o dano moral reflexo e o dano moral coletivo NÃO tem correspondência 
integral do tema jurídico com as afirmações.   

B) 1: teoria da expectativa de futuro; 2: dano moral coletivo; 3: dano moral reflexo; 4: teoria da equivalência 
das condições. 

ERRADA. 

A teoria da expectativa de futuro e a teoria da equivalência das condições NÃO tem correspondência integral 
do tema jurídico com as afirmações.   

C) 1: teoria da perda de uma chance; 2: dano moral reflexo; 3: dano moral coletivo; 4: teoria da causalidade 
direta e imediata. 

ERRADA. 

O dano moral reflexo e o dano moral coletivo NÃO tem correspondência integral do tema jurídico com as 
afirmações.   

D) 1: teoria da perda de uma chance; 2: dano moral coletivo; 3: dano moral reflexo; 4: teoria da causalidade 
direta e imediata. 

CERTA. 

A teoria da perda de uma chance, o dano moral coletivo, o dano moral reflexo e a teoria da causalidade 
direta e imediata guardam correspondência integral do tema jurídico com as afirmações.   

E) 1: teoria da perda de uma chance; 2: dano moral coletivo; 3: dano moral reflexo; 4: teoria da equivalência 
das condições. 

ERRADA. 

A teoria da equivalência das condições NÃO tem correspondência integral do tema jurídico com as 
afirmações.   

314. Dispõe o art. 397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, 
constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui 
mediante interpelação judicial ou extrajudicial”Considerando esse dispositivo legal, a respeito da mora, é 
correto afirmar: 
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A) o caput trata da mora ex persona, enquanto o parágrafo único trata da mora ex re, sendo que a mora 
descrita no caput, também denominada de mora ex tempore, decorre do princípio dies interpellat pro 
homine, que significa o dia interpela pelo homem. 

B) o caput trata da mora ex re, enquanto o parágrafo único trata da mora ex persona, sendo que a mora 
descrita no caput, também denominada de mora ex tempore, decorre do princí- pio dies interpellat pro 
homine, que significa o dia interpela pelo homem. 

C) o princípio dies interpellat pro homine significa que se faz necessária a interpelação judicial ou 
extrajudicial, conforme estatuído no parágrafo único. 

D) o caput trata da mora ex persona, enquanto o parágrafo único trata da mora ex re. 

E) pela disposição do parágrafo único, o próprio não pagamento no dia determinado (termo) é fato 
constitutivo da mora. 

Comentários 

A questão abordou o art. 397 do CC. 

A) o caput trata da mora ex persona, enquanto o parágrafo único trata da mora ex re, sendo que a mora 
descrita no caput, também denominada de mora ex tempore, decorre do princípio dies interpellat pro 
homine, que significa o dia interpela pelo homem. 

ERRADA. 

O caput do art. 397 do CC trata da mora ex re, enquanto o parágrafo único do art. 397 trata da mora ex 
persona. Ambas não se confundem, uma vez que a mora ex re decorre do princípio dies interpellat pro 
homine. 

B) o caput trata da mora ex re, enquanto o parágrafo único trata da mora ex persona, sendo que a mora 
descrita no caput, também denominada de mora ex tempore, decorre do princí- pio dies interpellat pro 
homine, que significa o dia interpela pelo homem. 

CERTA. 

Nos exatos termos do art. 397 do CC. 

C) o princípio dies interpellat pro homine significa que se faz necessária a interpelação judicial ou 
extrajudicial, conforme estatuído no parágrafo único. 

ERRADA. 

O caput do art. 397 do CC trata da mora ex re, que decorre do princípio dies interpellat pro homine, NÃO 
sendo necessária a interpelação judicial ou extrajudicial.   

D) o caput trata da mora ex persona, enquanto o parágrafo único trata da mora ex re. 

ERRADA. 
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O caput do art. 397 do CC trata da mora ex re, enquanto o parágrafo único do art. 397 trata da mora ex 
persona. 

E) pela disposição do parágrafo único, o próprio não pagamento no dia determinado (termo) é fato 
constitutivo da mora. 

ERRADA.  

Segundo o parágrafo único do art. 397 do CC, por se tratar de  mora ex persona, ocorrendo o não pagamento, 
o credor deverá interpelar o devedor judicial ou extrajudicialmente para constituí-lo em mora. 

315. Sobre os bens públicos, dispõe o Código Civil: 

1. 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. 

2. 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.  

3. O uso comum dos bens públicos deve ser gratuito, conforme for estabelecido legalmente pela entidade 
a cuja administração pertencerem.  

4. São bens públicos dominicais os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 
como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

A) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 

B) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 

C) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

D) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 

E) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

Comentários 

CERTA - C: São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

Vejamos: 

ASSERTIVA I: 

CERTA. 

A afirmativa está correta, posto que 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, conforme disposto no art. 98 do CC/02. 

ASSERTIVA II: 
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CERTA. 

Está correta a alternativa, visto que os bens públicos de uso especial e os de uso comum do povo são 
inalienáveis, enquanto conservarem sua qualificação, à luz do art. 100 do CC/02. 

ASSERTIVA III: 

ERRADA. 

A assertiva é falsa, pois o uso dos bens públicos pode ser gratuito ou oneroso, conforme for estabelecido 
pela Administração, nos termos do art. 103 do CC/02. 

ASSERTIVA IV: 

CERTA. 

É verdadeira a afirmativa, pois os bem dominiais ou dominicais são aqueles constituem o patrimônio das 
pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades, 
consoante art. 99, III, do CC/02. 

316. Nos termos do art. 189 do Código Civil, “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual 
se extingue, pela prescrição”. 

Assinale a alternativa em que todos os casos o prazo de prescrição é de três anos. 

A) A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; a pretensão de reparação civil; a pretensão 
para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem; a pretensão de cobrança de dívidas 
líquidas constantes de instrumento público ou particular 

B) A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que 
foi deliberada a distribuição; a pretensão para haver juros, dividendos ou  quaisquer prestações acessórias, 
pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela; a pretensão para receber 
prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias; a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos 
ou rústicos. 

C) A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que 
foi deliberada a distribuição; a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça,  serventuários judiciais, árbitros 
e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários; a pretensão para receber prestações 
vencidas de rendas temporárias ou vitalícias; a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. 

D) A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; a pretensão de reparação civil; pretensão 
relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas; a pretensão dos  tabeliães, auxiliares da justiça, 
serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de  emolumentos, custas e honorários. 

E) A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; a pretensão de reparação civil; a pretensão 
dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, 
contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato; a pretensão 
relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. 

Comentários 
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A questão exige do candidato o conhecimento acerca dos prazos prescricionais dispostos no art. 206 do CC. 

A) A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; a pretensão de reparação civil; a pretensão 
para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem; a pretensão de cobrança de dívidas 
líquidas constantes de instrumento público ou particular 

ERRADA. 

Segundo o art. 206, §§ 2º e 5°, inciso I, do CC, prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações 
alimentares e em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 
particular. 

B) A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que 
foi deliberada a distribuição; a pretensão para haver juros, dividendos ou  quaisquer prestações acessórias, 
pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela; a pretensão para receber 
prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias; a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos 
ou rústicos. 

CERTA.  

Nos termos do art. 206, § 3°, do CC. 

C) A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que 
foi deliberada a distribuição; a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça,  serventuários judiciais, árbitros 
e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários; a pretensão para receber prestações 
vencidas de rendas temporárias ou vitalícias; a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. 

ERRADA.  

Segundo o art. 206, § 1º, inciso III, do CC, prescreve em 1 ano a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, 
serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários. 

D) A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; a pretensão de reparação civil; pretensão 
relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas; a pretensão dos  tabeliães, auxiliares da justiça, 
serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de  emolumentos, custas e honorários. 

ERRADA.  

Segundo o art. 206, § 1º, inciso III e § 4º, do CC, prescreve em 1 ano a pretensão dos tabeliães, auxiliares da 
justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários; e em 
4 anos a pretensão relativa à tutela. 

E) A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; a pretensão de reparação civil; a pretensão 
dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, 
contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato; a pretensão 
relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. 
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ERRADA.  

Segundo o art. 206, § 3º, inciso I e § 5°, inciso II, do CC, prescreve em 3 anos a pretensão relativa a aluguéis 
de prédios urbanos ou rústicos; e em 5 anos a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores 
judiciais, curadores e professores pelos seus honorários. 

317. Segundo entendimentos sumulados do Superior Tribunal de Justiça em relação ao dano moral, 
assinale a alternativa correta. 

A) A simples devolução indevida de cheque não caracteriza dano moral. 

B) É indevida a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. 

C) A pessoa jurídica não é passível de dano moral. 

D) São inacumuláveis as indenizações por dano 

E) Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de  pessoa com 
fins econômicos ou comerciais. 

Comentários 

A resolução da questão exige o conhecimento dos entendimentos sumulados do STJ  de números 37, 227, 
387, 388 e 403 atinentes à responsabilidade civil. 

A) A simples devolução indevida de cheque não caracteriza dano moral. 

ERRADA. 

Contradiz entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 388). 

B) É indevida a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. 

ERRADA.  

Contradiz o entendimento sumulado do STJ ( Súmula nº 387 do STJ). 

C) A pessoa jurídica não é passível de dano moral. 

ERRADA. 

Contradiz entendimento sumulado do STJ (Súmula 227). 

D) São inacumuláveis as indenizações por dano 

ERRADA.  

Contradiz entendimento sumulado do STJ (Súmula 387). 
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E) Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de  pessoa com 
fins econômicos ou comerciais. 

CERTA.  

É o exato teor da Súmula nº 403 do STJ, que caracteriza o "dano in re ipsa" ou presumido. 

318. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 
1942, foi acrescida de alguns artigos pela Lei Federal no 13.655, de 25 de abril de 2018. 

O único artigo acrescido que entrará em vigor após decorridos 180 dias da publicação oficial da nova 
legislação é: 

A) art. 28, que dispõe no caput: O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões 
técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. 

B) art. 26, que dispõe no caput: Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na 
aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, 
após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões 
de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o 
qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. 

C) art. 22, que dispõe no caput: Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os 
obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo 
dos direitos dos administrados. 

D) art. 30, que dispõe no caput: As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na 
aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. 

E) art. 29, que dispõe no caput: Em qualquer órgão ou Poder, a edição de atos normativos por autoridade 
administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para 
manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. 

Comentários 

ALTERNATIVA "E" CORRETA 

Segundo o Artigo 2° da Lei 13.655/18, que alterou o conteúdo da Lei de introdução às normas de direito 
brasileiro (Dec. Lei 4.657/42), todos os artigos modificados entram em vigor na data da publicação, exceto o 
Artigo 29, que entrará em vigor 180 dias após a sua publicação. 

319. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 
1942, foi acrescida de disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito 
público pela Lei Federal no 13.655, de 25 de abril de 2018. 

Assinale a alternativa que tem a redação correta de dispositivo legal da Lei 13.655/2018. 

A) Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. 

B) As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia 
no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. 
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C) A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre 
norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá 
prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja 
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. 

D) A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, processo ou 
norma administrativa cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações específicas da 
época, sendo autorizado que, com base em mudança posterior de orientação específica, se declarem 
inválidas situações plenamente constituídas. 

E) A decisão que, nas esferas administrativa ou judicial, decretar a invalidação de ato, processo ou norma 
administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas. 

Comentários 

GABARITO: ALTERNATIVA C 

A redação da questão refere-se ao Artigo 23 da Lei de introdução às normas de direito brasileiro (Decreto-
Lei no 4.657/42), sendo que tal artigo foi inserido pela Lei 13.655/18. 

320. A posse agrária originária 

A) está presente nos contratos agrários de arrendamento 

B) está presente nos contratos agrários de parceria. 

C) não se diferencia da posse civil. 

D) acarretará a perda da propriedade pela desapropriação para fins de reforma agrária, se exercida com um 
dos vícios da posse. 

E) gera a aquisição da propriedade por meio da usucapião especial rural. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimentos acerca da posse agrária originária, constante no artigo 191 da Constituição 
Federal. 

A) está presente nos contratos agrários de arrendamento 

INCORRETA 

Neste caso, a posse agrária é derivada. 

B) está presente nos contratos agrários de parceria. 

INCORRETA 

Neste caso, a posse agrária é derivada. 

C) não se diferencia da posse civil. 
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INCORRETA 

Na posse agrária, observa-se também a função social da propriedade. 

D) acarretará a perda da propriedade pela desapropriação para fins de reforma agrária, se exercida com um 
dos vícios da posse. 

INCORRETA 

Neste caso, é insuscetível (art. 185 da CF). 

E) gera a aquisição da propriedade por meio da usucapião especial rural. 

CORRETA 

Nos termos do art. 191 da CF. 

321. O direito de propriedade de bem imóvel rural 

A) é absoluto, não se submetendo a qualquer tipo de controle estatal. 

B) deve ser exercido de acordo com sua função social, que se traduz na obrigação de repartição do ganho 
auferido com a produção do imóvel rural 

C) não se relaciona com a função social da propriedade rural. 

D) encontra seu contorno jurídico estabelecido pela função social da propriedade. 

E) deve priorizar a propriedade coletiva 

Comentários 

A questão exige conhecimento da propriedade de bem imóvel (Art. 1.228, CC), bem como do artigo 5.º, XXIII, 
da CF, que dispõe acerca da função social da propriedade. 

A) é absoluto, não se submetendo a qualquer tipo de controle estatal. 

INCORRETA. 

Conforme elucidado no art. 5º, incisos XXII a XXVI, da CF,  os direitos decorrentes da propriedade leva em 
consideração a outros valores, igualmente tidos por relevantes pela sociedade, como a função social e o 
respeito aos interesses públicos. 

B) deve ser exercido de acordo com sua função social, que se traduz na obrigação de repartição do ganho 
auferido com a produção do imóvel rural 

INCORRETA. 
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De acordo com o art. 1.228 do CC, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, não se 
traduzindo a função social como obrigação de repartição dos ganhos auferidos com a produção do imóvel 
rural. 

C) não se relaciona com a função social da propriedade rural. 

INCORRETA. 

Conforme dispõe o artigo 5.º, XXIII, da CF, a propriedade atenderá a sua função social. 

D) encontra seu contorno jurídico estabelecido pela função social da propriedade. 

CORRETA. 

De acordo com o artigo 5.º, XXIII, da CF, a propriedade atenderá a sua função social. 

E) deve priorizar a propriedade coletiva 

INCORRETA. 

Conforme estipula o Código Civil, em seu art. 1.228, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor 
da coisa. Assim, não há falar em priorização da propriedade coletiva em detrimento da propriedade rural. 

322. Os contratos agrários, segundo a Lei Federal no 4.947, de 06 de abril de 1966, 

A) regulam-se pelos princípios gerais que regem os contratos administrativos. 

B) estabelecem proteção social e econômica aos arrendantes. 

C) regulam-se pelos princípios gerais que regem os contratos de direito comum no que concerne ao acordo 
de vontade e ao objeto. 

D) admitem a renúncia do arrendatário ou do parceiro não proprietário de direitos ou vantagens 
estabelecidos em leis ou regulamentos. 

E) são considerados, por si só, títulos executivos extrajudiciais dotados de preferência executória. 

Comentários 

O enunciado requer do candidato conhecimentos específicos relacionados aos contratos agrários, que são 
acordos de vontade firmados com a finalidade de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos e 
obrigações relativos à produtividade da terra ou ao imóvel rural. O objeto do contrato agrário será sempre 
o imóvel rural, com a finalidade de implementar a atividade agrícola. Os artigos 92 a 96 do Estatuto da Terra 
(lei nº 4.504/64), bem como o artigo 13 da lei 4.947/66 e o Decreto 59.566/66, tratam dos contratos agrários. 
O Código Civil possui aplicação subsidiária, conforme artigo 92, §9º da lei 4.504/64. 

A) regulam-se pelos princípios gerais que regem os contratos administrativos. 

ERRADA. 
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Segundo o artigo 13, da Lei 4947/66, os contratos agrários regulam-se pelos princípios gerais que regem os 
contratos de Direito comum (leia-se código civil), no que concerne ao acordo de vontade e ao objeto. 

B) estabelecem proteção social e econômica aos arrendantes. 

ERRADA. 

Segundo o artigo 13, V, da Lei 4947/66, os contratos agrários estabelecem proteção social e econômica aos 
arrendatários cultivadores diretos e pessoais (e não aos arrendantes). 

C) regulam-se pelos princípios gerais que regem os contratos de direito comum no que concerne ao acordo 
de vontade e ao objeto. 

CERTA. 

Segundo o artigo 13, da Lei 4947/66, os contratos agrários regulam-se pelos princípios gerais que regem os 
contratos de Direito comum (leia-se código civil), no que concerne ao acordo de vontade e ao objeto. 

D) admitem a renúncia do arrendatário ou do parceiro não proprietário de direitos ou vantagens 
estabelecidos em leis ou regulamentos. 

ERRADA. 

Segundo o artigo 13, IV, da Lei 4947/66, os contratos agrários NÃO admitem a renúncia do arrendatário ou 
do parceiro não proprietário de direitos ou vantagens estabelecidos em leis ou 

regulamentos. Conferir informativo STJ 564, REsp 1.182.967-RS. 

E) são considerados, por si só, títulos executivos extrajudiciais dotados de preferência executória. 

ERRADA. 

Não há dispositivo específico que estabeleça que os contratos agrários são considerados, por si só, títulos 
executivos extrajudiciais dotados de preferência executória. Segundo o artigo 13, da lei 4947/66, os 
contratos agrários regulam-se pelos princípios gerais que regem os contratos de Direito comum (leia-se 
código civil), no que concerne ao acordo de vontade e ao objeto. Os contratos sem garantia só entrariam na 
categoria de títulos extrajudiciais se assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, conforme artigo 784, 
III, do CPC. 

323. O cônjuge sobrevivente sucede, 

A) em concorrência com os descendentes, independentemente do regime em q 

B) ainda que separado de fato do falecido, há mais de dois anos, desde que haja prova de que a convivência 
se tornou impossível sem culpa do sobrevivente. 

C) por inteiro, na falta de descendentes, ainda que haja ascendentes 
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D) em concorrência com os descendentes, no regime da comunhão parcial, sejam os bens comuns ou 
particulares. 

E) em concorrência com os ascendentes em primeiro grau, ainda que haja descendentes. 

Comentários 

A questão aborda a sucessão do cônjuge sobrevivente. 

A) em concorrência com os descendentes, independentemente do regime em q 

ERRADA. 

De acordo com o Art. 1.829, I, do CC o cônjuge sobrevivendo sucede em concorrência com os descendentes 
dependendo do regime de bens escolhido. 

B) ainda que separado de fato do falecido, há mais de dois anos, desde que haja prova de que a convivência 
se tornou impossível sem culpa do sobrevivente. 

CORRETA. 

Conforme disposto no art. 1.830 do Código Civil, mesmo que separados de fato há mais de dois anos, 
havendo prova de que a convivência se tornou impossível sem culpa do sobrevivente, há a sucessão deste. 

C) por inteiro, na falta de descendentes, ainda que haja ascendentes 

ERRADO. 

De acordo com o Art. 1.836 do CC, na falta de descendentes, os ascendentes concorrem com o cônjuge 
sobrevivente. 

D) em concorrência com os descendentes, no regime da comunhão parcial, sejam os bens comuns ou 
particulares. 

ERRADA. 

Conforme aponta o Art. 1.829, I, do CC, o cônjuge sobrevivente sucede em concorrência com os 
descendentes no regime da comunhão parcial, caso o autor da herança não houver deixado bens 
particulares. 

E) em concorrência com os ascendentes em primeiro grau, ainda que haja descendentes. 

ERRADA. 

De acordo com o Art. 1.829, II, do CC, o cônjuge sobrevivente sucede em concorrência com os ascendentes 
somente caso não haja descendente. 
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324. Endividado, Ademir contraiu empréstimo de R$ 100.00,00 (cem mil reais) com o Banco Riqueza, 
oferecendo, como garantia, a hipoteca de um de seus imóveis. Paga parcialmente a dívida, Ademir alienou 
referido imóvel a Josué. A hipoteca 

A) é extinta tanto pelo pagamento parcial da dívida como pela alienação da coisa. 

B) é extinta pelo pagamento parcial da dívida. 

C) não é extinta pelo pagamento parcial da dívida, mas impede a alienação da coisa. 

D) não é extinta pelo pagamento parcial da dívida, nem impede a alienação da coisa, mas o credor 
hipotecário não poderá fazer valer o direito real de garantia contra o adquirente do bem. 

E) não é extinta pelo pagamento parcial da dívida nem impede a alienação da coisa, mas o credor hipotecário 
poderá fazer valer o direito real de garantia contra o adquirente do bem. 

Comentários 

A questão aborda a hipoteca, notadamente o art. 1.499 do Código Civil, que dispõe acerca das causas de 
extinção da hipoteca, bem como o art. 1.475 do Código Civil, que trata da alienação da coisa. Ainda, a questão 
analisa o direito real de garantia da hipoteca. 

A) é extinta tanto pelo pagamento parcial da dívida como pela alienação da coisa. 

INCORRETA. 

A resposta está incorreta, pois, da análise ao art. 1.499 do Código Civil, que dispõe acerca das causas de 
extinção da hipoteca, NÃO HÁ PREVISÃO sobre o pagamento parcial da dívida como pela alienação da coisa. 

B) é extinta pelo pagamento parcial da dívida. 

INCORRETA. 

Conforme prevê o art. 1.499 do Código Civil, ao tratar sobre as causas de extinção da hipoteca, se verifica 
que NÃO HÁ PREVISÃO sobre o pagamento parcial da dívida como hipótese de extinção. 

C) não é extinta pelo pagamento parcial da dívida, mas impede a alienação da coisa. 

INCORRETA. 

De acordo com o art. 1.475 do Código Civil, "é nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel 
hipotecado", ou seja, NÃO HÁ IMPEDIMENTO para a alienação da coisa. 

D) não é extinta pelo pagamento parcial da dívida, nem impede a alienação da coisa, mas o credor 
hipotecário não poderá fazer valer o direito real de garantia contra o adquirente do bem. 

INCORRETA. 

Não há impedimento para a alienação da coisa (art. 1.475 do Código Civil), bem como a hipoteca não pode 
ser extinta pelo pagamento parcial da dívida (art. 1.499 do Código Civil). Contudo, a questão está incorreta 
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ao mencionar que o credor hipotecário não poderá fazer valer o direito real de garantia contra o adquirente 
do bem, vez que a hipoteca é tida como um direito real de garantia. 

E) não é extinta pelo pagamento parcial da dívida nem impede a alienação da coisa, mas o credor hipotecário 
poderá fazer valer o direito real de garantia contra o adquirente do bem. 

CORRETA. 

A questão está correta, pois NÃO HÁ IMPEDIMENTO para a alienação da coisa (art. 1.475 do Código Civil), 
bem como a hipoteca não ser extinta pelo pagamento parcial da dívida (art. 1.499 do Código Civil). Ainda, 
poderá o credor hipotecário fazer valer o direito real de garantia contra o adquirente do bem, uma vez que 
a hipoteca é tida como um direito real de garantia. 

325. José, embora sem justo título nem boa-fé, exerceu, por dez anos, sem interrupção, nem oposição, 
a posse de imóvel registrado em nome de Caio, menor impúbere, nele estabelecendo sua moradia 
habitual. De acordo com o Código Civil, 

A) ocorreu usucapião ordinária, porque o prazo desta, de quinze anos, é reduzido a dez quando o possuidor 
estabelece no imóvel sua moradia habitual. 

B) ocorreu usucapião extraordinária, porque o prazo desta, de quinze anos, é reduzido a dez quando o 
possuidor estabelece no imóvel sua moradia habitual. 

C) não ocorreu usucapião, porque esta ocorre somente se o possuidor tiver justo título. 

D) não ocorreu usucapião, porque se aplicam à usucapião as causas que obstam, suspendem ou 
interrompem a prescrição. 

E) não ocorreu usucapião, porque esta ocorre somente se o possuidor tiver boa-fé. 

Comentários 

A solução do enunciado da questão exigiu do candidato o conhecimento dos arts. 198, inc. I do CC/02 e 1.244 
do CC/02. 

A) ocorreu usucapião ordinária, porque o prazo desta, de quinze anos, é reduzido a dez quando o possuidor 
estabelece no imóvel sua moradia habitual. 

ERRADA. 

De acordo com o art.  1.244 do CC/02: Não ocorreu a usucapião, pois Caio é menor impúbere. 

B) ocorreu usucapião extraordinária, porque o prazo desta, de quinze anos, é reduzido a dez quando o 
possuidor estabelece no imóvel sua moradia habitual. 

ERRADA. 

De acordo com o art. 1.244 do CC/02: Não ocorreu a usucapião, pois Caio é menor impúbere. 

C) não ocorreu usucapião, porque esta ocorre somente se o possuidor tiver justo título. 
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ERRADA. 

De acordo com o art. 198, inc. I, do CC/02 C.C o art. 1.244 do CC/02: Não ocorreu a usucapião, porque a 
prescrição não corre contra absolutamente incapaz. 

D) não ocorreu usucapião, porque se aplicam à usucapião as causas que obstam, suspendem ou 
interrompem a prescrição. 

CERTA. 

Conforme disposição do art. 1.244 do CC/02. 

E) não ocorreu usucapião, porque esta ocorre somente se o possuidor tiver boa-fé. 

ERRADA. 

De acordo com os art. 198, inc. I, do CC/02 C.C o art. 1.244 do CC/02: Não ocorreu a usucapião, porque a 
prescrição não corre contra absolutamente incapaz. 

326. Acerca do comodato, considere: 

I. O comodato é contrato real, perfazendo-se com a tradição do objeto. 

II. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da 
coisa que for arbitrado pelo comodante. 

III. O comodatário responde pelo dano decorrente de caso fortuito ou força maior se, correndo risco o 
objeto do comodato, juntamente com os seus, antepuser a salvação destes, abandonando o do 
comodante. 

IV. Se o comodato não tiver prazo convencional, o comodante poderá, a qualquer momento, suspender o 
uso e gozo da coisa emprestada, independentemente de decisão judicial e da finalidade do negócio. 

Está correta o que ser afirma em 

A) I, II e III, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) II e IV, apenas. 

D) I, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

Comentários 

A questão  exige conhecimento sobre contratos de empréstimo na modalidade comodato, notadamente dos 
arts. 579, 581, 582 e 583, do Código Civil.  Analisando cada uma das assertivas, temos o seguinte: 

Assertiva I: 

CERTA 
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De acordo com o art. 579, do Código Civil, o comodato é um contrato real, perfazendo-se com a tradição do 
objeto. 

Assertiva II: 

CERTA 

De acordo com o previsto no art. 582, do Código Civil 

Assertiva III: 

CERTA 

De acordo com o previsto no art. 583, do Código Civil. 

Assertiva IV: 

ERRADA 

De acordo com o art. 581, do Código Civil, se o comodato não tiver prazo convencional, o comodante não 
pode suspender o uso e gozo da coisa emprestada, salvo nos casos de necessidade imprevista e urgente, que 
deve ser reconhecida por decisão judicial. 

327. Marcelo exerce, com habitualidade, atividade que, por sua natureza, implica risco para os direitos 
de outrem. Se desta atividade advier dano, Marcelo responderá de maneira 

A) subjetiva, não sendo necessária a comprovação do elemento culpa, mas se exigindo, em regra, a existência 
de nexo de causalidade. 

B) subjetiva, a qual exige, em regra, a comprovação de nexo de causalidade e culpa. 

C) objetiva, não sendo necessária, em regra, a comprovação dos elementos culpa ou nexo de causalidade. 

D) objetiva, não sendo necessária a comprovação do elemento culpa, mas se exigindo, em regra, a existência 
de nexo de causalidade. 

E) objetiva, a qual exige, em regra, a comprovação de nexo de causalidade e culpa. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimento sobre a responsabilidade civil pelo desenvolvimento de atividade que possa, 
por sua natureza, causar risco para os direitos de outrem. Conforme a literalidade do parágrafo único do 
artigo 927 do Código Civil trata-se de uma responsabilidade OBJETIVA, pois independe e demostração de 
culpa. 

Contudo, para haver responsabilidade civil é indispensável a demonstração de nexo de causalidade entre a 
conduta e o resultado, assim como a existência de dano, como comprovado na questão. 

Sendo assim a responsabilidade de Marcelo é OBJETIVA, mas exige em regra, a existência de nexo de 
causalidade. 
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GABARITO: LETRA D 

328. Isac vendeu seu veículo a Juliano, por preço bem inferior ao de mercado, fazendo constar, no 
contrato de compra e venda, que o bem estava mal conservado e poderia apresentar vícios diversos e 
graves. Passados quarenta dias da realização do negócio, o veículo parou de funcionar. Juliano ajuizou 
ação redibitória contra Isac, requerendo a restituição do valor pago, mais perdas e danos. A pretensão de 
Juliano 

A) improcede, porque, embora a coisa possa ser enjeitada, em razão de vício redibitório, as perdas e danos 
apenas seriam devidas se Isac houvesse procedido de má-fé. 

B) procede, porque a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou 
defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. 

C) improcede, porque firmou contrato comutativo, assumindo o risco de que o bem viesse a apresentar 
avarias. 

D) improcede, porque não configurados os elementos definidores do vício redibitório e o comprador assumiu 
o risco de que o bem viesse a apresentar avarias. 

E) procede, porque a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou 
defeitos ocultos, quea tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, mas está 
prescrita, porque se passaram mais de 30 dias da realização do negócio. 

Comentários 

A solução do enunciado exigiu o conhecimento do art. 441 do CC/02 para se constatar que não houve vício 
redibitório no caso concreto, haja vista a inexistência de defeito oculto,  e que o comprador assumiu os riscos 
pelas avarias do produto. 

A) improcede, porque, embora a coisa possa ser enjeitada, em razão de vício redibitório, as perdas e danos 
apenas seriam devidas se Isac houvesse procedido de má-fé. 

ERRADA. 

No caso, a pretensão de Juliano improcede, pois o veículo foi vendido a um preço abaixo do mercado e o 
comprador sabia que o bem estava mal conservado e que poderia apresentar defeitos diversos e graves.  
Não havendo que se falar em vício oculto e má - fé do vendedor. 

B) procede, porque a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou 
defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. 

ERRADA. 

Na  questão do enunciado não há que se falar em vícios ou defeito oculto do bem, tendo em conta que o 
adquirente tinha plena consciência, que inclusive estava no contrato de compra e venda, de que o o veículo 
foi vendido mal conservado e que poderia apresentar diversos defeitos. 

C) improcede, porque firmou contrato comutativo, assumindo o risco de que o bem viesse a apresentar 
avarias. 
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ERRADA. 

NO contrato comutativo podem ser alegados vícios ou defeitos ocultos, mas o adquirente não assume os 
riscos das avarias, conforme art. 441 do CC/02. 

D) improcede, porque não configurados os elementos definidores do vício redibitório e o comprador assumiu 
o risco de que o bem viesse a apresentar avarias. 

CERTA. 

No caso em tela,  não há que se falar em vício redibitório, pois o comprador tinha plena ciência de que o 
veículo por estar mal conservado poderia apresentar defeitos inúmeros e graves e ainda assumiu o risco de 
apresentação das avarias, pois isto foi expresso no contrato, sendo o bem vendido a um preço a menor. 

E) procede, porque a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou 
defeitos ocultos, quea tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, mas está 
prescrita, porque se passaram mais de 30 dias da realização do negócio. 

ERRADA. 

Na hipótese a pretensão de Juliano improcede, tendo em vista que adquiriu um bem com valor abaixo do 
preço do mercado e ainda o vendedor constou no contrato de compra e venda que o produto se encontrava 
mal conservado e que poderia apresentar diversos vícios, não havendo no caso vício redibitório e muito 
menos alegação de prescrição. 

329. Francisco tomou R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) emprestados de Eduardo e não pagou no prazo 
avençado. Eduardo, por sua vez, deixou de ajuizar ação no prazo legal, dando azo à prescrição. Não 
obstante, Francisco pagou Eduardo depois de escoado o prazo prescricional. Depois de realizado o 
pagamento, Francisco ajuizou ação contra Eduardo para reaver a quantia paga. A alegação 

A) procede, porque a prescrição atinge o próprio direito de crédito e sua renúncia somente é admitida, se 
realizada de maneira expressa, depois que se consumar, desde que sem prejuízo de terceiro. 

B) procede, porque, embora a prescrição atinja não o direito, mas a pretensão, sua renúncia somente é 
admitida quando realizada de maneira expressa, antes de se consumar, desde que feita sem prejuízo de 
terceiro. 

C) improcede, porque a prescrição atinge não o direito, mas a pretensão, além de admitir renúncia, de 
maneira expressa ou tácita, depois que se consumar, desde que feita sem prejuízo de terceiro. 

D) improcede, porque, embora apenas a decadência admita renúncia, a prescrição atinge não o direito, mas 
a pretensão. 

E) procede, porque a prescrição atinge o próprio direito de crédito e não admite renúncia. 

Comentários 

A solução do enunciado exigiu o conhecimento dos arts. 189 e 191, ambos previstos no CC/02. 
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A) procede, porque a prescrição atinge o próprio direito de crédito e sua renúncia somente é admitida, se 
realizada de maneira expressa, depois que se consumar, desde que sem prejuízo de terceiro. 

ERRADA. 

No caso em tela, a pretensão de Francisco improcede, tendo em vista que houve renúncia tácita a prescrição, 
tendo em conta o pagamento da dívida prescrita e o pagamento da mesma não enseja o direito ao 
reembolso, conforme art. 191 do CC/02 e art. 882 do CC/02. 

Cabe mencionar que a prescrição não atinge o direito de crédito, mas sim a pretensão, conforme art. 189 do 
CC/02. 

B) procede, porque, embora a prescrição atinja não o direito, mas a pretensão, sua renúncia somente é 
admitida quando realizada de maneira expressa, antes de se consumar, desde que feita sem prejuízo de 
terceiro. 

ERRADA. 

Na hipótese, o erro da assertiva está em mencionar que a renúncia da prescrição somente é admitida de 
forma expressa e antes da prescrição se consumar. 

No caso, a renúncia da prescrição pode ser admitida também na forma tácita e só ocorre depois da 
consumação da prescrição, conforme art. 191 do CC/02. 

C) improcede, porque a prescrição atinge não o direito, mas a pretensão, além de admitir renúncia, de 
maneira expressa ou tácita, depois que se consumar, desde que feita sem prejuízo de terceiro. 

CERTA. 

De acordo com arts. 189 e 191, ambos do CC/02, a prescrição não atinge o direito, mas sim a exigibilidade 
do mesmo e a renúncia a prescrição ocorre após a consumação do ato prescricional, podendo ocorrer de 
forma expressa ou tácita, desde que seja feita sem prejuízo a terceiro. 

D) improcede, porque, embora apenas a decadência admita renúncia, a prescrição atinge não o direito, mas 
a pretensão. 

ERRADA. 

De acordo com o art. 209 do CC/02, não há que se falar em renúncia a decadência legal, mas somente de 
renúncia a prescrição. 

E) procede, porque a prescrição atinge o próprio direito de crédito e não admite renúncia. 

ERRADA. 

De acordo com os arts. 189 e 191, ambos do CC/02:  A prescrição não atinge o direito de crédito, mas 
somente a pretensão e admite renúncia expressa ou tácita. 



 

 

 

 

 

398 
569 

330. Pedro adquiriu de João veículo que, segundo afirmou o vendedor, a fim de induzir o comprador em 
erro, seria do tipo “flex”, podendo ser abastecido com gasolina ou com álcool. Mas Pedro não fazia questão 
desta qualidade, e teria realizado o negócio ainda que o veículo não fosse bicombustível. No entanto, em 
razão do que havia afirmado João, Pedro acabou por abastecer o veículo com combustível inapropriado, 
o que causou avaria no motor. O negócio jurídico 

A) é anulável e obriga às perdas e danos, em razão do vício denominado dolo, não importando tratar-se de 
dolo acidental. 

B) é nulo, em razão de vício denominado dolo. 

C) é nulo, em razão de vício denominado lesão. 

D) é anulável, em razão do vício denominado dolo, mas não obriga às perdas e danos, por tratar-se de dolo 
acidental. 

E) não é passível de anulação, pois o dolo acidental só obriga às perdas e danos. 

Comentários 

A questão exigiu do aluno conhecimento sobre os vícios ou defeitos do negócio jurídico. 

A) é anulável e obriga às perdas e danos, em razão do vício denominado dolo, não importando tratar-se de 
dolo acidental. 

ERRADA. 

A afirmativa está incorreta, afinal, cada tipo de dolo terá uma solução jurídica diferente. No caso em testilha, 
trata-se de dolo acidental, visto que o fato do veículo ser bicombustível não foi o fator determinante para 
realização do negócio, ensejando, assim, a reparação por perdas e danos, nos termos do art. 146 do CC/02. 

B) é nulo, em razão de vício denominado dolo. 

ERRADA. 

A alternativa está incorreta, pois é caso de dolo acidental, como bem explica a questão o fato do veículo ser 
ou não bicombustível não foi fator determinante para a compra do bem. Dessa forma, só caberá indenização 
por perdas e danos, nos termos do art. 146 do CC/02. 

C) é nulo, em razão de vício denominado lesão. 

ERRADA. 

A afirmativa está errada, pois o negócio não é nulo por lesão (CC, art. 157), mas sim deverá ensejar perdas e 
danos em razão do dolo acidental, conforme art. 146 do CC/02. 

D) é anulável, em razão do vício denominado dolo, mas não obriga às perdas e danos, por tratar-se de dolo 
acidental. 

ERRADA. 



 

 

 

 

 

399 
569 

A alternativa está incorreta, visto que por ser dolo acidental o negócio jurídico não é anulável, mas enseja a 
reparação por perdas e danos, nos termos do art. 146 do CC/02. 

E) não é passível de anulação, pois o dolo acidental só obriga às perdas e danos. 

CERTA. 

A alternativa está correta, pois é caso de dolo acidental, como bem explica a questão o fato do veículo ser 
ou não bicombustível não foi fator determinante para a compra do bem. Dessa forma, só caberá indenização 
por perdas e danos, nos termos do art. 146 do CC/02. 

331. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei nova possui efeito 

A) imediato, por isto atingindo os fatos pendentes, mas devendo respeitar a coisa julgada, o ato jurídico 
perfeito e o direito adquirido, incluindo o negócio jurídico sujeito a termo ou sob condição suspensiva. 

B) retroativo, por isto atingindo os fatos pendentes, mas devendo respeitar a coisa julgada, o ato jurídico 
perfeito e o direito adquirido, ao qual não se equiparam, para fins de direito intertemporal, o negócio jurídico 
sujeito a termo ou sob condição suspensiva. 

C) retroativo, por isto atingindo os fatos pendentes, mas devendo respeitar a coisa julgada, o ato jurídico 
perfeito e o direito adquirido, ao qual se equipara, para fins de direito intertemporal, o negócio jurídico 
sujeito a termo, porém não o negócio jurídico sob condição suspensiva. 

D) imediato, por isto atingindo os fatos pendentes, ainda que se caracterizem como coisa julgada, ato jurídico 
perfeito ou direito adquirido. 

E) imediato, por isto atingindo os fatos pendentes, mas devendo respeitar a coisa julgada, o ato jurídico 
perfeito e o direito adquirido, ao qual se equiparam as faculdades jurídicas e as expectativas de direito. 

Comentários 

GABARITO: ALTERNATIVA A. 

" imediato, por isto atingindo os fatos pendentes, mas devendo respeitar a coisa julgada, o ato jurídico 
perfeito e o direito adquirido, incluindo o negócio jurídico sujeito a termo ou sob condição suspensiva." 

Vejamos: 

A alternativa "A" está correta, pois a lei nova possui efeito imediato, devendo respeita a coisa julgada, ato 
jurídico perfeito e o direito adquirido. Ademais, a lei nova terá efeito sobre o negócio jurídico sujeito a termo 
ou  sob condição suspensiva, conforme dispõe o art. 6º da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro. 

332. Considere as seguintes afirmativas sobre o tema da posse no âmbito do Código Civil. Assinale a 
alternativa INCORRETA. 

A) A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, 
ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse 
contra o indireto.  
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B) O possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou a de indenização, contra o terceiro, que recebeu a coisa 
esbulhada mesmo sem saber que o era.  

C) Ao sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado 
unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.  

D) Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a 
posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.  

E) Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se 
abstém de retomar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. 

Comentários 

A) A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, 
ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse 
contra o indireto.  

CORRETA 

Está nos termos do art.1.197 do CC. 

B) O possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou a de indenização, contra o terceiro, que recebeu a coisa 
esbulhada mesmo sem saber que o era.  

ERRADA 

Contraria a parte final do art.1.212 do CC. 

C) Ao sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado 
unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.  

CORRETA 

Nos exatos termos do art.1.207 do CC. 

D) Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a 
posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. 

CORRETA 

Nos termos do art.1.198 do CC. 

E) Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se 
abstém de retomar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. 

CORRETA 

Nos exatos termos do art.1.224 do CC. 
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333. Considere as seguintes afirmativas sobre o tema dos contratos no âmbito do Código Civil.  

l- Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. 

II - Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir 
um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, 
mesmo que de sua parte tenha agido com dolo ou culpa, ainda que nada do avençado venha a existir. 

lll - O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato 
a ser celebrado. 

IV - No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a 
pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. 

Estão CORRETAS apenas as alternativas 

A) l e lI.  

B) ll e lll.  

C) ll e iV 

D) l, III e IV.  

E)II, III e IV.  

Comentários 

Assertiva I 

CORRETA 

Nos exatos termos do artigo 426 do CC, não podendo ser objeto de  contrato a herança de pessoa viva. 

Assertiva II 

ERRADA 

Contraria o art.458 do CC,pois tal situação só é possível se o contratante agir sem dolo ou culpa.   

Assertiva III 

CORRETA 

Nos termos do art.462 do CC, sendo que a exceção da forma, o contrato preliminar deve ter s mesmos 
requisitos do contrato. 

Assertiva IV 

CORRETA 

A assertiva está de acordo com o art.467 do CC, que apresenta a tipificação do contrato com pessoa a 
declarar. 
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ALTERNATIVA D 

334. Considere as seguintes afirmativas sobre o tema das obrigações no âmbito do Código Civil. Assinale 
a alternativa INCORRETA. 

A) Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, 
sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. 

B) Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou 
só por ele exequível. 

C) Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se 
do ato que se obrigou a não praticar. 

D) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao credor, se outra coisa não se estipulou. 

E) A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de 
divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou pela razão determinante do negócio jurídico. 

Comentários 

A) Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, 
sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. 

CORRETA 

Literalidade do art.238, CC/2002 

Art. 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, 
sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. 

B) Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou 
só por ele exequível. 

CORRETA 

A assertiva é a literalidade do art.247, do CC/2002.  

Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só 
imposta, ou só por ele exequível. 

C) Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se 
do ato que se obrigou a não praticar. 

CORRETA 

A redação está de acordo com o art.250, CC/2002.  

Art. 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível 
abster-se do ato, que se obrigou a não praticar. 
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D) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao credor, se outra coisa não se estipulou. 

INCORRETA 

Art. 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. 

E) A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de 
divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou pela razão determinante do negócio jurídico. 

CORRETA 

Literalidade do art.258, CC/2002 

Art. 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis 
de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica, ou dada a razão determinante do negócio 
jurídico. 

335. Considere as seguintes afirmativas sobre os temas da prescrição e da decadência no âmbito do 
Código Civil. Assinale a alternativa CORRETA 

A) Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes. 

B) A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor.  

C) Corre a prescrição, ainda que pendente ação de evicção.  

D) A interrupção da prescrição por um credor aproveita aos outros.  

E) A prescrição ocorre em vinte anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor 

Comentários 

A) Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes. 

ERRADA 

Nos termos do art. do CC/2002, os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. 

B) A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor.  

CERTA 

Conforme art. 196 do CC/2002. 

C) Corre a prescrição, ainda que pendente ação de evicção.  

ERRADA 

Nos termos do art. 199 do CC/2002, não corre a prescrição pendendo ação de evicção 



 

 

 

 

 

404 
569 

D) A interrupção da prescrição por um credor aproveita aos outros.  

ERRADA 

Nos termos do art. 204 do CC/2002, a interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. 

E) A prescrição ocorre em vinte anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor 

ERRADA 

Nos termos do art. 205 do CC/2002, a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo 
menor 

336. Considere as seguintes afirmativas sobre o tema dos negócios jurídicos no âmbito do Código Civil.  

I - A incapacidade relativa de uma das partes pode ser invocada pela outra em beneficio próprio, 
aproveitando aos co-interessados capazes, exceto quando, neste caso, for indivisível o objeto do direito 
ou da obrigação comum. 

II - Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. 

III - São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial 
que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. 

IV - É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na 
forma.  

Estão CORRETAS apenas as alternativas 

A) I e II.  

B) II e III.  

C) ll e IV.  

D) I, III e IV.  

E) II, III e IV. 

Comentários 

Como não raro acontece em provas de Direito Civil, a questão cobra o conhecimento da literalidade do 
Código Civil. 

I - ERRADA, nos termos do art. 105 do CC/2002. 

II - CERTA, conforme art. 114 do CC/2002. 

III - CERTA, conforme art. 138 do CC/2002. 

IV - CERTA, conforme art. 167 do CC/2002. 

ALTERNATIVA E 
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337. Acerca de contrato de penhor, direito de herança e registros públicos, julgue o seguinte item. 

É legítimo o contrato de penhor de veículo firmado mediante instrumento público ou particular, cujo prazo 
máximo de vigência é de dois anos, prorrogável até o limite de igual período. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 

Nos termos dos artigos 1.461, 1.462 e 1.466, todos do Código Civil: 

"Art. 1.461. Podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou 
condução. 

Art. 1.462. Constitui-se o penhor, a que se refere o artigo antecedente, mediante instrumento público ou 
particular, registrado no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, e anotado no certificado 
de propriedade. 

(...) 

Art. 1.466. O penhor de veículos só se pode convencionar pelo prazo máximo de dois anos, prorrogável até 
o limite de igual tempo, averbada a prorrogação à margem do registro respectivo." 

338. Acerca de contrato de penhor, direito de herança e registros públicos, julgue o seguinte item. 

Qualquer pessoa pode requerer certidão de registros públicos firmados pelos serviços notariais 
concernentes a registro de imóveis, casamento, nascimento, óbito e outros que sejam de responsabilidade 
da serventia, não havendo a necessidade de se informar o motivo ou o interesse do pedido. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Nos termos do art. 17, Lei 6.015/1973 (Lei de Registro Públicos): 

Art. 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o 
motivo ou interesse do pedido. 

339. Acerca de contrato de penhor, direito de herança e registros públicos, julgue o seguinte item. 

O herdeiro excluído da herança poderá, a qualquer tempo, demandar o reconhecimento do seu direito 
sucessório por intermédio da ação de petição de herança. 
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A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA 

O termo inicial para o ajuizamento da ação de petição de herança é a data do trânsito em julgado da ação 
de investigação de paternidade, quando, em síntese, confirma - se a condição de herdeiro. (STJ3ª Turma. 
REsp 1.475.759-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 17/5/2016 - Info 583). 

A petição de herança está prevista nos arts. 1.824 a 1.828 do CC: 

Art. 1.824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito 
sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou 
mesmo sem título, a possua. 

Quanto ao prazo prescricional, a pretensão de petição de herança prescreve no prazo de 10 anos, nos termos 
do art. 205 do CC, já que não existe um prazo específico fixado no Código Civil. 

A Súmula 149 do STF aduz: É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição 
de herança. 

340. Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação hipotética a respeito de extinção dos 
contratos, direito de posse e aquisição da propriedade, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

Por meio de esbulho, Ronaldo obteve a posse de lote urbano pertencente ao estado do Amazonas. Nesse 
lote, ele construiu sua residência, na qual edificou uma série de benfeitorias, tais como piscina e 
churrasqueira. O estado do Amazonas, por intermédio de sua procuradoria, ingressou em juízo para reaver 
o imóvel. Nessa situação, Ronaldo poderá exigir indenização por todas as benfeitorias realizadas e exercer 
o direito de retenção enquanto não for pago o valor da indenização. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA 

Conforme entendimento do STJ, Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, 
mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de indenização por benfeitorias. 
Portanto, quando IRREGULARMENTE ocupado o bem público, não há que se falar em direito de retenção 
pelas benfeitorias realizadas ou em direito a indenização pelas acessões, ainda que as benfeitorias tenham 
sido realizadas de boa-fé, porque NÃO HÁ POSSE, mas mera DETENÇÃO. (Informativo 551/STJ: no AgRg no 
REsp 1.470.182/RN, a 2ª Turma do STJ) 
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341. Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação hipotética a respeito de extinção dos 
contratos, direito de posse e aquisição da propriedade, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

Mauro firmou contrato com determinada empresa, por meio do qual assumiu obrigações futuras a serem 
cumpridas mediante prestações periódicas. No decurso do contrato, em virtude de acontecimento 
extraordinário e imprevisível, as prestações se tornaram excessivamente onerosas para Mauro e 
extremamente vantajosas para a referida empresa. Nessa situação, Mauro poderá pedir a resolução do 
contrato, a redução da prestação ou a alteração do modo de executá-lo. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTO. 

Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar 
excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato, conforme arts. 478 e 480, 
ambos do CC. 

342. Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação hipotética a respeito de extinção dos 
contratos, direito de posse e aquisição da propriedade, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

Determinada empresa adquiriu de Paulo a posse de um imóvel urbano particular que, havia alguns anos, 
ele ocupava de forma mansa, pacífica e com justo título. Nessa situação, para efeito de tempo exigido para 
a aquisição por usucapião, a empresa poderá contar com o tempo da posse exercida por Paulo. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 

Trata-se do instituto da accessio possessionis, o qual consiste na possibilidade de o possuidor acrescentar a 
sua posse a dos seus antecessores, conforme previsto no art. 1.243 do CC. 

343. A respeito de prescrição e obrigações, julgue o item subsecutivo. 

Será nula de pleno direito cláusula de contrato de seguro firmado entre pessoa física e determinada 
empresa que preveja prazo prescricional de um ano, contado do infortúnio, para o beneficiário reclamar 
da seguradora o valor de eventuais danos sofridos. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 
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CERTA. 

Conforme artigos 192 e 206, § 1º, inciso II e § 3º, IX, todos do CC. 

Art. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. 

Art. 206. Prescreve: (...) 

§ 1º Em um ano: (...) 

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: 

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à 
ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do 
segurador; 

(...) 

§ 3º Em três anos: (...) 

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de 
responsabilidade civil obrigatório. 

344. A respeito de prescrição e obrigações, julgue o item subsecutivo. 

Situação hipotética: Isabel firmou com Davi contrato em que se comprometia a dar-lhe coisa certa em data 
aprazada. Em função da mora no recebimento, ocasionada por Davi, a coisa estragou-se, sem que Isabel 
tenha concorrido para tal. Assertiva: Nesse caso, Davi poderá exigir indenização equivalente à metade do 
dano suportado. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

No caso da questão a mora é do credor (Isabel - devedora / Davi - credor). Nesse caso, conforme o artigo 400 
do CC, a mora do credor (Davi) subtrai o devedor (Isabel) isento de dolo à responsabilidade pela conservação 
da coisa, tendo em vista que, a coisa estragou-se, sem que Isabel tenha concorrido para tal. Sendo assim, 
Davi NÃO poderá exigir indenização equivalente à metade do dano suportado. 

345. Julgue o item subsequente, relativo a atos jurídicos e negócios jurídicos. 

Situação hipotética: Para se eximir de obrigações contraídas com o poder público, Aroldo alienou todos os 
seus bens, tendo ficado insolvente. Assertiva: Nesse caso, o poder público terá o prazo decadencial de 
quatro anos, contados da data em que Aroldo realizou os negócios jurídicos, para requerer a anulação 
destes. 
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A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Trata-se de fraude contra credores, sendo de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação 
do negócio jurídico, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico, com fulcro no art. 178, II do CC. 

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: 

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar; 

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio 
jurídico; 

346. Com relação a pessoas jurídicas de direito privado e bens públicos, julgue o item a seguir. 

As fundações privadas são de livre criação, organização e estruturação, cabendo aos seus instituidores 
definir os seus fins, que podem consistir na exploração de entidades com fins lucrativos nas áreas de saúde, 
educação ou pesquisa tecnológica, e outras de cunho social. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

O artigo 62 do Código Civil estabelece os requisitos para a criação de uma fundação, in verbis: 

Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial 
de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. 

Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de:       

I – assistência social;        

II – cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;     

III – educação;       

IV – saúde;         

V – segurança alimentar e nutricional;       
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VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;   

VII – pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, 
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos;         

VIII – promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos;         

IX – atividades religiosas; e (...) 

De acordo com o Enunciado 9, JDC/CJF/STJ: [O art. 62, parágrafo único] Deve ser interpretado de modo a 
excluir apenas as fundações com fins lucrativos. 

Dessa forma, as fundações não podem ter fins lucrativos. 

347. Com relação a pessoas jurídicas de direito privado e bens públicos, julgue o item a seguir. 

Consideram-se bens públicos dominicais aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de 
direito público como objeto de direito pessoal ou real, tais como os edifícios destinados a sediar a 
administração pública. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

Edifícios destinados a sediar a administração pública são bens de uso especial. Conforme Art. 99 do Código 
Civil, são bens públicos: 

(...) 

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da 
administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; 

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades." 

Houve uma troca dos conceitos de bens públicos de uso especial pelo de bens públicos dominicais. 

348. Acerca de direitos da personalidade, responsabilidade civil objetiva e prova de fato jurídico, julgue 
o item seguinte. 

A confissão como instrumento de prova de fato jurídico pode ser firmada pela parte ou por seu 
representante ou pode, ainda, ser obtida por intermédio de testemunha. 

A) Certo. 

B) Errado. 



 

 

 

 

 

411 
569 

Comentários 

ERRADA 

Nos termos do artigo 213 do Código Civil: "Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de 
dispor do direito a que se referem os fatos confessados." 

349. Uma célula de grupo terrorista detona uma carga explosiva em aeronave de matrícula brasileira, 
operada por empresa brasileira de transporte aéreo público, causando mortes e ferimentos em diversos 
passageiros. Esclareça-se que a aeronave decolou de aeroporto brasileiro e a explosão ocorreu por ocasião 
da chegada ao destino, em solo norte-americano, sendo que diversas vítimas haviam embarcado em escala 
no México. Em vista de tal situação e nos termos da legislação brasileira, 

A) fica excluída a responsabilidade da União, haja vista que somente fatos ocorridos no território nacional 
são capazes de justificar a aplicação da responsabilidade objetiva nos serviços públicos. 

B) somente deve haver responsabilização da União em favor dos passageiros que embarcaram em solo 
brasileiro, caracterizada, no caso, a responsabilidade subjetiva por culpa do serviço, em razão da falha na 
prestação do serviço de segurança aeroportuária. 

C) não há responsabilidade estatal, visto que se trata de caso fortuito, circunstância excludente de 
responsabilidade, haja vista a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta das autoridades 
estatais. 

D) aplica-se a teoria do risco integral, devendo a União indenizar os passageiros que tenham sofrido danos 
corporais, doenças, morte ou invalidez sofridos em decorrência do atentado. 

E) a responsabilidade principal e de caráter objetivo é da empresa prestadora do serviço de transporte aéreo 
público, somente havendo responsabilidade estatal em caráter subsidiário. 

Comentários 

A) fica excluída a responsabilidade da União, haja vista que somente fatos ocorridos no território nacional 
são capazes de justificar a aplicação da responsabilidade objetiva nos serviços públicos. 

ERRADA. 

Nos termos do artigo 9º do Decreto-Lei 4.657/42 ou Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, "para 
qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem". 

B) somente deve haver responsabilização da União em favor dos passageiros que embarcaram em solo 
brasileiro, caracterizada, no caso, a responsabilidade subjetiva por culpa do serviço, em razão da falha na 
prestação do serviço de segurança aeroportuária. 

ERRADA. 

Conforme preceitua artigo 8º, do Decreto-Lei 4.657/42 ou Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, 
"para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem 
situados". 
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C) não há responsabilidade estatal, visto que se trata de caso fortuito, circunstância excludente de 
responsabilidade, haja vista a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta das autoridades 
estatais. 

ERRADA. 

Há nexo causal entre a inserção de explosivo no interior do avião e falha na prestação de serviço ocasionada 
por falha em meios dissuasivos. 

D) aplica-se a teoria do risco integral, devendo a União indenizar os passageiros que tenham sofrido danos 
corporais, doenças, morte ou invalidez sofridos em decorrência do atentado. 

CERTA. 

Pese a atividade geradora do dano ser lícita, a teoria do risco integral preceitua que a responsabilidade do 
Estado incide independentemente da ocorrência das circunstâncias que normalmente seriam consideradas 
excludentes de responsabilidade. 

E) a responsabilidade principal e de caráter objetivo é da empresa prestadora do serviço de transporte aéreo 
público, somente havendo responsabilidade estatal em caráter subsidiário. 

ERRADA. 

A responsabilidade da União é solidária e não subsidiária. 

350. A respeito das obrigações solidárias e indivisíveis, julgue o item a seguir. 

I Nas obrigações indivisíveis, o codevedor só deve a sua cota-parte, mas poderá ser obrigado pela dívida 
toda. 

II Ainda que a obrigação se resolva em perdas e danos, persistirão a solidariedade e a indivisibilidade da 
obrigação. 

III Nas obrigações solidárias, é vedada a estipulação de modalidades diversas para algum dos codevedores. 

IV O devedor poderá opor a um dos credores solidários exceções pessoais oponíveis a outros credores. 

Assinale a opção correta. 

A) Apenas os itens III e IV estão certos. 

B) Apenas os itens II e IV estão certos. 

C) Apenas os itens I e II estão certos. 

D) Apenas os itens I e III estão certos. 

E) Todos os itens estão certos. 

Comentários 

Conforme será visto em seguida, todas as assertivas estão ERRADAS, de modo que a banca acabou por 
ANULAR a questão, por não haver alternativa correta. 
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ASSERTIVA I: 

ERRADA. 

Está errada, pois nas obrigações indivisíveis, cada um SERÁ obrigado pela dívida toda, sub-rogando-se no 
direto do credor em relação aos coobrigados, caso realize o pagamento, conforme artigo 259, parágrafo 
único do Código Civil. 

ASSERTIVA II: 

ERRADA. 

Está errada, pois a obrigação que se resolver em perdas e danos perde a qualidade de indivisível, conforme 
artigo 263 do Código Civil. 

ASSERTIVA III: 

ERRADA. 

Está errada, pois, nas obrigações solidárias, É POSSÍVEL a estipulação de diferentes modalidades entre os co-
credores, conforme se depreende do artigo 266 do Código Civil. 

ASSERTIVA IV: 

ERRADA. 

Está errada, pois o devedor NÃO PODERÁ opor a um dos credores solidários exceções pessoais oponíveis a 
outros credores, conforme artigo 273 do Código Civil. 

351. Uma construtora realizou parcelamento de solo urbano, mediante loteamento, sem observância 
das disposições legais. Nesse caso, de acordo com o entendimento do STJ, 

A) o município tem responsabilidade solidária pela regularização do loteamento, devendo pagá-la ainda que 
o loteador possa fazê-lo. 

B) a responsabilidade do município em regularizar o loteamento, embora discricionária, é de execução 
imediata. 

C) o poder da administração pública de regularizar o loteamento é discricionário. 

D) a regularização do loteamento deverá ser decidida em ação civil pública. 

E) o município terá o poder-dever para regularizar o loteamento. 

Comentários 

A) o município tem responsabilidade solidária pela regularização do loteamento, devendo pagá-la ainda que 
o loteador possa fazê-lo. 

ERRADA. 



 

 

 

 

 

414 
569 

De acordo com o art. 40 da Lei 6.766/79, e entendimento jurisprudencial, a regularização do loteamento é 
feita pelo Município, mas as despesas do loteador. 

B) a responsabilidade do município em regularizar o loteamento, embora discricionária, é de execução 
imediata. 

ERRADA. 

Conforme entendimento jurisprudencial, a responsabilidade do município em regularizar o loteamento não 
é discricionária, e sim um atuar vinculado do Município. 

C) o poder da administração pública de regularizar o loteamento é discricionário. 

ERRADA. 

O poder da administração pública de regularizar o loteamento é ato vinculado. 

D) a regularização do loteamento deverá ser decidida em ação civil pública. 

ERRADA. 

O Município pode notificar, embargar a obra e ainda ingressar com ações judiciais pertinentes ao caso, 
conforme art. 40, §4º, da Lei 6.766/69. 

E) o município terá o poder-dever para regularizar o loteamento. 

CERTA. 

A questão está conforme determina o entendimento jurisprudencial do STJ, isto é, o município tem o 
poder/dever para regularizar loteamentos. 

352. O direito que o vendedor de um imóvel guarda de reavê-lo, no prazo máximo previsto no Código 
Civil, restituindo ao comprador o valor recebido e reembolsando-lhe as despesas — entre elas, as que se 
efetuaram mediante autorização escrita do proprietário bem como aquelas destinadas à realização de 
benfeitorias necessárias —, constitui a 

A) reserva de domínio. 

B) preempção. 

C) retrovenda. 

D) resolução potestativa. 

E) venda a contento. 

Comentários 

A questão traz em seu enunciado o conceito do instituto da retrovenda, previsto no artigo 505 do Código 
Civil.  
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"A retrovenda é instituto atualmente em desuso. Constitui esta um pacto adjeto, pelo qual o vendedor 
reserva-se o direito de reaver o imóvel que está sendo alienado, em certo prazo, “restituindo o preço”, mais 
as “despesas” feitas pelo comprador, “inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a 
sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias” (CC, art. 505)". (Gonçalves, Carlos 
Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 3: contratos e atos unilaterais. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 1. 
Contratos. Brasil 2. Direito civil - Brasil I. Título. 13-09999 CDU-347 - 81). 

A) reserva de domínio. 

ERRADA. 

A questão descreve o conceito de retrovenda. 

A reserva de domínio é prevista no artigo 521 do Código Civil e significa que, o vendedor pode, ao realizar 
uma venda, estipular uma cláusula que lhe garanta a propriedade até que o comprador tenha pago o preço 
integralmente.  

Art. 521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja 
integralmente pago. 

B) preempção. 

ERRADA. 

A questão traz em seu enunciado o conceito de retrovenda. 

A preempção, prevista no Código Civil em seu artigo 513, "impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao 
vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação 
na compra, tanto por tanto". 

C) retrovenda. 

CERTA. 

A questão traz o conceito de retrovenda em seu enunciado, prevista no artigo 505 do Código Civil:  

Art. 505. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de 
decadência de três anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive 
as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita, ou para a realização de 
benfeitorias necessárias. 

D) resolução potestativa. 

ERRADA. 

A questão cobra em seu enunciado o conceito de retrovenda. 
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A resolução potestativa refere-se à eficácia do negócio jurídico.  

"É a cláusula que subordina o efeito do negócio jurídico, oneroso ou gratuito, a evento futuro ou incerto". 

FONTE: https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/216614/eficacia-do-negocio-juridico-condicao-termo-e-
encargo 

E) venda a contento. 

ERRADA. 

A questão traz em seu enunciado o conceito de retrovenda. 

A venda a contento está prevista no artigo 509 do Código Civil:  

Art. 509. A venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a 
coisa lhe tenha sido entregue; e não se reputará perfeita, enquanto o adquirente não manifestar seu agrado. 

353. Carlos, proprietário de um terreno, concedeu a Pedro, mediante escritura pública registrada, o 
direito de cultivar esse terreno pelo período de três anos. 

Nessa situação hipotética, de acordo com o que dispõe o Código Civil, 

A) caso o imóvel seja desapropriado, Pedro também fará jus à indenização. 

B) Pedro poderá fazer obra no subsolo para guardar em depósito os insumos destinados à plantação. 

C) em caso de falecimento de Pedro, o direito poderá ser transferido a seus herdeiros ou a terceiros. 

D) Carlos continuará obrigado ao pagamento dos tributos que incidirem sobre o terreno. 

E) Carlos poderá alienar o direito de cultivo durante o prazo estipulado, mas não poderá alienar o imóvel 
objeto da concessão. 

Comentários 

A questão exige conhecimento dos artigos 1.369, parágrafo único, 1.371, 1.372, 1.373 e 1.376 do Código 
Civil. 

A) caso o imóvel seja desapropriado, Pedro também fará jus à indenização. 

CERTA. 

De fato, Pedro, na qualidade de superficiário, também fará jus à indenização, conforme artigo 1.376 do 
Código Civil. 

B) Pedro poderá fazer obra no subsolo para guardar em depósito os insumos destinados à plantação. 

ERRADA. 
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Está errada, pois o direito de superfície não autoriza obra no subsolo, conforme artigo 1.369, parágrafo único 
do Código Civil. 

C) em caso de falecimento de Pedro, o direito poderá ser transferido a seus herdeiros ou a terceiros. 

ERRADA. 

Está errada, pois, após a morte, o direito de superfície pode ser transferido apenas aos herdeiros, conforme 
artigo 1.372 do Código Civil. 

D) Carlos continuará obrigado ao pagamento dos tributos que incidirem sobre o terreno. 

ERRADA. 

Está errada, pois quem ficará obrigado ao pagamento dos tributos é Pedro, conforme artigo 1.371 do Código 
Civil. 

E) Carlos poderá alienar o direito de cultivo durante o prazo estipulado, mas não poderá alienar o imóvel 
objeto da concessão. 

ERRADA. 

Está errada, pois Carlos PODERÁ alienar o imóvel objeto da concessão, conforme se depreende do artigo 
1.373 do Código Civil. 

DIREITO AMBIENTAL 

354. Segundo o Código Estadual do Meio Ambiente, Lei Estadual no 14.675, de 13 de abril de 2009, a 
avaliação prévia dos impactos ambientais é realizada por meio de documentos que subsidiam a emissão 
da Licença Ambiental Prévia (LAP) e a elaboração dos programas de controle ambiental. 

Assinale a alternativa que indica corretamente os referidos documentos para a emissão da LAP 

A) Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Estudo Ambiental Complexo (EAC), Estudo de Conformidade 
Ambiental (ECA). 

B) Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Estudo Ambiental Complexo (EAC), Relatório Ambiental Prévio (RAP). 

C) Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Estudo de Conformidade Ambiental (ECA), Relatório Ambiental Prévio 
(RAP). 

D) Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Estudo Ambiental Simplificado (EAS), Relatório Ambiental Prévio 
(RAP). 

E) Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Estudo Ambiental Simplificado (EAS), Estudo de Conformidade 
Ambiental (ECA). 

Comentários 
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Questão decoreba, que cobra do candidato a memorização do rol de documentos que subsidiam a emissão 
da Licença Ambiental Prévia (LAP) e a elaboração dos programas de controle ambiental.  

A resposta está na literalidade do art. 31 da Lei Estadual no 14.675, de 13 de abril de 2009. 

A) Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Estudo Ambiental Complexo (EAC), Estudo de Conformidade 
Ambiental (ECA). 

ERRADA 

A Lei Estadual no 14.675, de 13 de abril de 2009 - Código Estadual do Meio Ambiente nos informa, em seu 
art. 31, quais os documentos que subsidiam a emissão da Licença Ambiental Prévia (LAP) e a elaboração dos 
programas de controle ambiental. São eles:  

Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Estudo Ambiental Simplificado - EAS e; 

Relatório Ambiental Prévio - RAP,  

Não existe Estudo Ambiental Complexo - EAC e o Estudo de Conformidade Ambiental não subsidia a emissão 
da Licença Ambiental Prévia (LAP). 

B) Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Estudo Ambiental Complexo (EAC), Relatório Ambiental Prévio (RAP). 

ERRADA 

A Lei Estadual no 14.675, de 13 de abril de 2009 - Código Estadual do Meio Ambiente nos informa, em seu 
art. 31, quais os documentos que subsidiam a emissão da Licença Ambiental Prévia (LAP) e a elaboração dos 
programas de controle ambiental. São eles: 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Estudo Ambiental Simplificado - EAS e; 

Relatório Ambiental Prévio - RAP, 

Não existe Estudo Ambiental Complexo - EAC   

C) Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Estudo de Conformidade Ambiental (ECA), Relatório Ambiental Prévio 
(RAP). 

ERRADA 

O Estudo de Conformidade Ambiental (ECA) não está elencado no art. 31 da Lei Estadual no 14.675, de 13 
de abril de 2009 como documento que subsidie a emissão da Licença Ambiental Prévia (LAP). 
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D) Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Estudo Ambiental Simplificado (EAS), Relatório Ambiental Prévio 
(RAP). 

CORRETA 

A alternativa é o gabarito da questão pois elenca corretamente os 3 (documentos) que subsidiam a emissão 
da Licença Ambiental Prévia (LAP): 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Estudo Ambiental Simplificado - EAS e; 

Relatório Ambiental Prévio - RAP, 

E) Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Estudo Ambiental Simplificado (EAS), Estudo de Conformidade 
Ambiental (ECA). 

ERRADA 

O Estudo de Conformidade Ambiental não subsidia a emissão da Licença Ambiental Prévia (LAP). 

355. A competência constitucional sobre o meio ambiente é: 

A) material exclusiva da União, e legislativa concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

B) material comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e legislativa concorrente,  para 
legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição. 

C) material exclusiva da União, e legislativa privativa da União. 

D) material comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e legislativa privativa da  União, para 
legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do  solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição. 

E) material comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e legislativa suplementar  da União, 
para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa  do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 

Comentários 

Assertiva B: 

CERTA  

As demais alternativas (A, C, D e E) estão erradas, pelos fundamentos expostos a seguir.  

De acordo com o art. 23, inciso VI, e com o art. 24, inciso VI, da CF/88, a competência constitucional sobre o 
meio ambiente é material comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e legislativa 
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concorrente, para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 

356. De acordo com a Constituição Federal, as práticas desportivas que utilizem animais: 

A) não se consideram cruéis, desde que sejam manifestações culturais, registradas como bem  de natureza 
imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que 
assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 

B) são totalmente vedadas, pois submetem os animais a crueldade. 

C) são vedadas, pois entre proteger o patrimônio cultural brasileiro e o bem-estar dos animais  envolvidos, a 
Constituição Federal, em favor do meio ambiente, vedou totalmente as práticas  desportivas com animais. 

D) não se consideram cruéis, desde que sejam manifestações desportivas, registradas como  bem de 
natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei ordinária 
que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 

E) não se consideram cruéis, desde que sejam manifestações desportivas, devendo ser regulamentadas por 
lei complementar que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 

Comentários 

A questão exige conhecimento do  art. 225, § 1º, VII, e § 7º da CRFB/88 que trata a respeito da utilização de 
animais em práticas desportivas. 

A) não se consideram cruéis, desde que sejam manifestações culturais, registradas como bem  de natureza 
imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que 
assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 

CERTA. 

A alternativa está correta, pois encontra-se de acordo com o art. 225, § 7º da CRFB/88. 

B) são totalmente vedadas, pois submetem os animais a crueldade. 

ERRADA. 

A alternativa está errada, porque, segundo dispõe o art. 225, § 7º da CF, essas práticas não são totalmente 
vedadas, existindo casos que, se cumpridos certos requisitos, poderá haver a utilização de animais em 
práticas desportivas. 

C) são vedadas, pois entre proteger o patrimônio cultural brasileiro e o bem-estar dos animais  envolvidos, a 
Constituição Federal, em favor do meio ambiente, vedou totalmente as práticas  desportivas com animais. 

ERRADA. 

A alternativa está incorreta, pois a Constituição Federal não vedou totalmente a prática desportiva com 
animais, conforme consta no art. 225, § 7º da CF. 
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D) não se consideram cruéis, desde que sejam manifestações desportivas, registradas como  bem de 
natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei ordinária 
que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 

ERRADA. 

A questão está errada, posto que as manifestações desportivas que utilizem animais não devem ser 
regulamentadas por meio de lei ordinária e sim por lei específica, conforme dispõe o art.225, § 7º da CF. 

E) não se consideram cruéis, desde que sejam manifestações desportivas, devendo ser regulamentadas por 
lei complementar que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 

ERRADA. 

A questão está errada ao afirmar que essas manifestações devem ser regulamentadas por lei complementar, 
quando o correto seria através de lei específica, conforme consta no art. 225, § 7º da CF. 

357. Considere as seguintes afirmativas, em relação às categorias de Unidades de Conservação 
integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, conforme a Lei Federal no 9.985, de 18 de 
julho de 2000: 

1. O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é compatibilizar a conservação da natureza com o 
uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.  

2. O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é preservar a natureza, sendo admitido apenas o 
uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. 

3. O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de 
conservação: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de 
Vida Silvestre.  

4. A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. 

5. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 
natureza e de turismo ecológico. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

A) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5. 

B) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5. 

C) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 

D) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

E) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5. 

Comentários 

Assertiva I:  
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ERRADA  

A alternativa está em dissonância com o art. 7º, §1º, da Lei nº 9.985/2000. Isto porque, o objetivo básico das 
Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 
recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei.  

Assertiva II:  

ERRADA  

A alternativa está em dissonância com o art. 7º, §2º, da Lei nº 9.985/2000. Isto porque, o objetivo básico das 
Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 
dos seus recursos naturais. 

Assertiva III:  

CERTA  

De acordo com o art. 8º da Lei nº 9.985/2000, o grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas 
seguintes categorias de unidade de conservação: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 
Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. 

Assertiva IV:  

CERTA  

De acordo com o art. 9º da Lei nº 9.985/2000, a Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da 
natureza e a realização de pesquisas científicas. 

Assertiva V:  

CERTA  

De acordo com o art. 11 da Lei nº 9.985/2000, o Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação 
de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

358. Considera-se Área de Preservação Permanente, segundo o Código Florestal, Lei Federal no 12.651, 
de 25 de maio de 2012: 

A) as restingas, em toda a sua extensão. 

B) os manguezais, nas áreas alagadas. 

C) as veredas, em faixa marginal com largura mínima de 100 metros, a partir do espaço de cursos d’água 
naturais. 

D) as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. 
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E) os manguezais, como fixadores de dunas ou quando estabilizadores de vegetação marítima. 

Comentários 

O enunciado requer do candidato conhecimentos específicos relacionados ao Código Florestal (Lei nº 
12.651/2012), que estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação 
Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o 
controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, além de prever 
instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. E mais especificamente sobre o 
tema área de preservação permanente. O rol de APP's está no artigo 4º do Código florestal. 

A) as restingas, em toda a sua extensão. 

ERRADA. 

Segundo o artigo 4º, VI, do CFlo, são consideradas APP's as restingas, como fixadoras de dunas ou 
estabilizadoras de mangues (e não em toda a sua extensão). 

B) os manguezais, nas áreas alagadas. 

ERRADA. 

Segundo o artigo 4º, VII, do CFlo, são consideradas APP's os manguezais, em toda a sua extensão ( e não 
apenas nas áreas alagadas). 

C) as veredas, em faixa marginal com largura mínima de 100 metros, a partir do espaço de cursos d’água 
naturais. 

ERRADA. 

Segundo o artigo 4º, XI, do CFlo, são consideradas APP's em veredas, a faixa marginal, em projeção 
horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e 
encharcado. 

D) as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. 

CERTO. 

Segundo o artigo 4º, VI, do CFlo, são consideradas APP's as restingas, como fixadoras de dunas ou 
estabilizadoras de mangues. 

E) os manguezais, como fixadores de dunas ou quando estabilizadores de vegetação marítima. 

ERRADA. 

Segundo o artigo 4º, VII, do CFlo, são consideradas APP's os manguezais, em toda a sua extensão ( e não 
apenas como fixadores de dunas ou quando estabilizadores de vegetação marítima). 
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359. No tocante às regras para aplicação das penalidades previstas na Lei Complementar estadual no 
207, de 29 de dezembro de 2004, considere: 

I. O comportamento e os antecedentes funcionais do servidor devem ser considerados para a dosagem da 
sanção administrativa. 

II. Haver o transgressor confessado espontaneamente a falta perante a autoridade sindicante ou 
processante, de modo a facilitar a apuração daquela é circunstância que atenua a pena. 

III. Haver o transgressor procurado diminuir as consequências da falta, ou haver reparado o dano, ainda 
que após a aplica-ção da pena, são circunstâncias que atenuam a pena. 

IV. A relevância dos serviços prestados e a reincidência são circunstâncias que agravam a pena. 

Está correto o que consta APENAS em 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) II e IV. 

E) I e III 

Comentários 

Assertiva I: 

CERTA. 

Está em conformidade com o previsto no art. 10 da Lei Complementar estadual nº 207. 

Assertiva II: 

CERTA. 

De acordo com a previsão do artigo 11, II, da Lei Complementar estadual nº 207. 

Assertiva III: 

ERRADA 

Não está de acordo com a previsão do artigo 11, I,  da Lei Complementar estadual nº 207, que dispõe que a 
reparação do dano deve ocorrer antes da aplicação da pena, para que haja a atenuante. 

Assertiva IV: 

ERRADA. 

A relevância dos serviços prestados não é circunstância que agrava a pena, conforme artigo 12  da Lei 
Complementar estadual nº 207. 
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360. Para evitar a piora na qualidade do ar, em razão do período de seca e das queimadas, a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente (SEMA) prorrogou a suspensão do uso do fogo para limpeza de 15/09/2015 
para 23/09/2015 em todo o Estado. José Matias, preocupado com a preparação do terreno para o plantio, 
solicitou, justificadamente, a autorização para queima controlada. A autorização foi concedida pelo agente 
competente da SEMA no dia 18/09/2015. Ele determinou, então, aos seus empregados que fizessem a 
queimada controlada no dia seguinte. Infelizmente, a vegetação rasteira seca facilitou o descontrole do 
incêndio, que atingiu área de floresta que constituía parte da reserva legal da propriedade. 

Os fiscais da SEMA autuaram José Matias por queimada irregular e supressão irregular de área florestal, 
aplicando-lhe as sanções de multa administrativa, reposição florestal da área suprimida e interdição de 
toda a propriedade até a regularização. 

Nessa situação, com base na legislação estadual pertinente, 

A) o agente da SEMA não poderia autorizar o uso de fogo em práticas agropastoris durante o período 
proibitivo, mesmo que prorrogado, devendo ser responsabilizado administrativamente por isso. 

B) a autoridade julgadora, ao fixar a penalidade, pode levar em consideração as consequências da fumaça 
para a saúde dos moradores de cidades vizinhas, a época de seca e a reincidência no cometimento de 
infração ambiental. 

C) a multa pela infração de uso de fogo para limpeza será proporcional à dimensão da área queimada, 
acrescida do dobro dos custos com o combate ao incêndio. 

D) o embargo das atividades de toda a propriedade é lícito e tem por objetivo impedir a continuidade de 
dano ambiental causado por novas queimadas. 

E) a multa, na hipótese de uso de fogo para limpeza e manejo de áreas autorizado pela SEMA, só poderá ser 
aplicada se configurado o dolo do agente na queimada de áreas não previamente determinadas. 

Comentários 

A questão cobra o conhecimento da LC 38/95 que trata sobre o código ambiental no Estado do Mato Grosso. 

A) o agente da SEMA não poderia autorizar o uso de fogo em práticas agropastoris durante o período 
proibitivo, mesmo que prorrogado, devendo ser responsabilizado administrativamente por isso. 

ERRADA 

A assertiva encontra-se incorreta nos termos do art. 50 da LC 38/95. 

B) a autoridade julgadora, ao fixar a penalidade, pode levar em consideração as consequências da fumaça 
para a saúde dos moradores de cidades vizinhas, a época de seca e a reincidência no cometimento de 
infração ambiental. 

CORRETA 

A assertiva encontra-se correta nos termos do art. 104, art. 105 e art. 107, todos da LC 38/95 

C) a multa pela infração de uso de fogo para limpeza será proporcional à dimensão da área queimada, 
acrescida do dobro dos custos com o combate ao incêndio. 
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ERRADA 

A assertiva encontra-se incorreta nos termos do art. 109, § 7,  da LC 38/95. 

D) o embargo das atividades de toda a propriedade é lícito e tem por objetivo impedir a continuidade de 
dano ambiental causado por novas queimadas. 

ERRADA 

A assertiva encontra-se incorreta, uma vez que houve autorização do órgão ambiental competente para o 
uso das queimadas. 

E) a multa, na hipótese de uso de fogo para limpeza e manejo de áreas autorizado pela SEMA, só poderá ser 
aplicada se configurado o dolo do agente na queimada de áreas não previamente determinadas. 

ERRADA 

A assertiva encontra-se incorreta nos termos do art. 50 da LC 38/95 e da teoria do risco integral. 

361. Preocupado em manter o equilíbrio orçamentário e proteger o meio ambiente, o Governador do 
Estado de Mato Grosso encaminha à Procuradoria-Geral do Estado consulta sobre possíveis formas de 
obter recursos por meio das Unidades de Conservação estaduais, reguladas pela Lei Estadual no 9.502, de 
14 de janeiro de 2011. No caso, o Executivo poderia 

A) conceder, em troca de uma remuneração fixa, o direito real de uso por tempo indeterminado, de áreas 
de Reservas Biológicas e Parques Estaduais a populações tradicionais que nelas vivem 

B) transformar Parques Estaduais em Reservas Particulares de Desenvolvimento Sustentável, por meio de 
lei, concedendo seu uso à iniciativa privada. 

C) cobrar pagamento das empresas que explorassem produtos comercialmente desenvolvidos a partir de 
pesquisas com recursos naturais presentes em Unidades de Conservação Integrais. 

D) alienar onerosamente suas Reservas Extrativistas, desde que a alienação fosse precedida de licitação, 
independentemente de lei prévia autorizadora. 

E) conceder o uso de Estações Ecológicas, mediante licitação, para empresas dispostas a instalar 
equipamentos de ecoturismo, como tirolesa e pequenos restaurantes. 

Comentários 

A questão foi Anulada de acordo com o gabarito disponibilizado pela FCC. 

O gabarito preliminar apontava a letra C como a resposta correta, porém no gabarito definitivo houve a 
anulação da questão. 

De acordo com a Lei Estadual no 9.502, de 14 de janeiro de 2011 a atuação do Poder Executivo em relação 
as Unidades de Conservação estaduais está disciplinada em seu art. 54. 
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E sobre o pagamento das empresas que exploram produtos comercialmente desenvolvidos a partir de 
pesquisas com recursos naturais a referida Lei só traz a disposição do art. 40. 

362. Sobre a disciplina das áreas de proteção permanente e das reservas legais no Estado do Mato 
Grosso, é correto afirmar: 

A) São consideradas de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação situadas nas 
encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 50% na linha de maior declive. 

B) Nas planícies alagáveis do Pantanal não será permitido nenhum tipo de desmatamento nas áreas de 
cordilheiras, capão de mato, murunduns, landis e similares, com exceção das hipóteses legais. 

C) É considerada de preservação permanente qualquer vegetação situada acima de 1.000 m de altitude, 
como a Serra de Monte Cristo (cerca de 1.110 m) 

D) Os proprietários das terras não poderão computar as áreas relativas à vegetação nativa nas áreas de 
proteção permanente para o cálculo do percentual das áreas de reserva legal, quando a soma dessas 
vegetações exceder ao percentual mínimo previsto na legislação nacional. 

E) A concessão de Licença Ambiental Única para desmatamento é condição prévia para a averbação da 
reserva legal na matrícula do imóvel. 

Comentários 

A questão exige conhecimento da legislação ambiental federal e estadual (Código Florestal, Lei 
Complementar Estadual nº 38, de 21/11/95) 

A) São consideradas de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação situadas nas 
encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 50% na linha de maior declive. 

ERRADA. 

A alternativa está errada porque, conforme art. 6º da lei federal nº 12.651/2012 (Código Florestal), 
consideram-se, também, de preservação permanente as áreas cobertas com florestas ou outras formas de 
vegetação, declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, destinadas a uma ou mais 
das seguintes finalidades previstas em seus incisos. Observa-se que a declividade superior a 45°, equivalente 
a 50% na linha de maior declive não é uma das hipóteses. 

B) Nas planícies alagáveis do Pantanal não será permitido nenhum tipo de desmatamento nas áreas de 
cordilheiras, capão de mato, murunduns, landis e similares, com exceção das hipóteses legais. 

CERTA. 

A assertiva está correta, pois está de acordo com o art. 65, caput, da lei complementar estadual nº 38, de 
21/11/95, que estabelece que na planície alagável do Pantanal não será permitido nenhum tipo de 
desmatamento nas áreas de cordilheiras, capão de mato, murunduns, landis e similares, com exceção 
daqueles feitos para agricultura de subsistência e limpeza de pastagens nativas e plantadas ou instalação de 
empreendimentos de baixo impacto ambiental definidos no regulamento. 
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C) É considerada de preservação permanente qualquer vegetação situada acima de 1.000 m de altitude, 
como a Serra de Monte Cristo (cerca de 1.110 m) 

ERRADA. 

A alternativa está errada, tendo em vista que, conforme art. 4º, inciso X, do Código Florestal, são 
consideradas de preservação permanente as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, 
qualquer que seja a vegetação. 

D) Os proprietários das terras não poderão computar as áreas relativas à vegetação nativa nas áreas de 
proteção permanente para o cálculo do percentual das áreas de reserva legal, quando a soma dessas 
vegetações exceder ao percentual mínimo previsto na legislação nacional. 

ERRADA. 

A alternativa está errada, uma vez que o art. 15 do Código Florestal, admite o cômputo das Áreas de 
Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que não haja a 
conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo; 

a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do 
proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; e  o proprietário ou possuidor tenha requerido 
inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR. 

E) A concessão de Licença Ambiental Única para desmatamento é condição prévia para a averbação da 
reserva legal na matrícula do imóvel. 

ERRADA. 

A alternativa está errada, porque a licença ambiental, conforme Resolução 237 do Conama, é ato 
administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições que deverão ser 
obedecidas pelo empreendedor, para executar atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental. Dessa forma, a concessão de licença para desmatamento, jamais será condição para a averbação 
de reserva legal. 

363. A Floresta Estadual 

A) não é uma unidade de conservação pertencente ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC). 

B) é uma unidade de conservação do grupo das Unidades de Proteção Integral. 

C) é uma unidade de conservação do grupo das Unidades de Uso Sustentável. 

D) é um imóvel rural de propriedade do Estado sem qualquer relação com a defesa do meio ambiente. 

E) pode ser constituída por propriedades privadas, que terão sua função social adequada aos objetivos do 
território especialmente protegido. 

Comentários 
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A questão exige conhecimento sobre a Lei 9.985/00, Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza, em especial, as Florestas Estaduais, equiparadas às Florestas Nacionais, por força do art. 17, § 
6º. 

A) não é uma unidade de conservação pertencente ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC). 

ERRADA 

A alternativa está errada, tendo em vista que, conforme art. 17, § 6º da Lei nº 9,985/00, as Florestas Estaduais 
são equiparadas às Florestas Nacionais, quando criadas no âmbito estadual. 

B) é uma unidade de conservação do grupo das Unidades de Proteção Integral. 

ERRADA 

A alternativa está errada, tendo em vista que, conforme art. 17, § 6º da Lei nº 9,985/00, as Florestas Estaduais 
são equiparadas às Florestas Nacionais (Unidade de Uso Sustentável), quando criadas no âmbito estadual. 

C) é uma unidade de conservação do grupo das Unidades de Uso Sustentável. 

CERTA 

A alternativa está certa, tendo em vista que, conforme art. 17, § 6º da Lei nº 9,985/00, as Florestas Estaduais 
são equiparadas às Florestas Nacionais (Unidade de Uso Sustentável), quando criadas no âmbito estadual. 

D) é um imóvel rural de propriedade do Estado sem qualquer relação com a defesa do meio ambiente. 

ERRADA 

A alternativa está errada, tendo em vista que, conforme art. 17, § 6º da Lei nº 9,985/00, as Florestas Estaduais 
são unidades de uso sustentável, equiparadas às Florestas Nacionais, quando criadas no âmbito estadual. 

E) pode ser constituída por propriedades privadas, que terão sua função social adequada aos objetivos do 
território especialmente protegido. 

ERRADA 

A alternativa está errada, tendo em vista que, conforme art. 17, § 6º da Lei nº 9,985/00, as Florestas Estaduais 
são unidades de uso sustentável, equiparadas às Florestas Nacionais, quando criadas no âmbito estadual. E, 
assim como as Florestas Nacionais, são de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas 
em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei (art. 17 § 1º). 

364. Para viabilizar a construção de um local necessário à realização de competições esportivas 
estaduais, segundo a Lei Federal nº 12.651/2012, 

A) não poderá haver intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente. 
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B) poderá haver supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, exceto vegetação 
nativa protetora de nascente, duna ou restinga. 

C) poderá haver supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, exceto vegetação 
nativa protetora de nascente 

D) poderá haver intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente. 

E) poderá haver intervenção em área de preservação permanente, desde que não haja supressão de 
vegetação nativa. 

Comentários 

A questão busca do candidato o conhecimento previsto na Lei 12.651/2012. 

A) não poderá haver intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente. 

ERRADA. 

Segundo o art 8, §1º, da Lei 12.651/2012, poderá haver intervenção ou supressão de vegetação nativa em 
área permanente, quando se tratar de atividade de utilidade pública. 

B) poderá haver supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, exceto vegetação 
nativa protetora de nascente, duna ou restinga. 

ERRADA. 

Segundo o art 8, §1º, da Lei 12.651/2012, poderá haver supressão de vegetação nativa em área de 
preservação permanente, INCLUSIVE vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas, tudo isso 
quando se tratar de atividade de utilidade pública. 

C) poderá haver supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, exceto vegetação 
nativa protetora de nascente 

ERRADA. 

Segundo o art 8, §1º, da Lei 12.651/2012, poderá haver supressão de vegetação nativa em área de 
preservação permanente, INCLUSIVE vegetação nativa protetora de nascentes, isso quando se tratar de 
atividade de utilidade pública. 

D) poderá haver intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente. 

CERTA. 

Segundo o art 8, caput, da Lei 12.651/2012, poderá haver intervenção ou supressão de vegetação nativa em 
área de preservação permanente, para viabilizar a construção de um local necessário à realização de 
competições esportivas estaduais, uma vez que se trata de atividade de utilidade pública, nos termos do art. 
3, da Lei 12.651/2012. 
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E) poderá haver intervenção em área de preservação permanente, desde que não haja supressão de 
vegetação nativa. 

ERRADA. 

Segundo o art 8, caput,  da Lei 12.651/2012, poderá haver supressão de vegetação nativa em área de 
preservação permanente,  nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto 
ambiental previstas nesta Lei. 

365. Uma Usina produtora de etanol e açúcar localizada no Estado do Mato Grosso pretende ampliar 
sua produção em 150 mil toneladas/ano de moagem de cana-de-açúcar. Para tanto, sob o ponto de vista 
ambiental, 

A) está dispensada de novo licenciamento ambiental, bastando comunicar a ampliação para anotação na 
licença de operação existente. 

B) deverá submeter a ampliação pretendida ao licenciamento ambiental conduzido por um Estudo de 
Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto no Meio Ambiente (EIA-RIMA). 

C) deverá submeter a ampliação pretendida ao licenciamento ambiental. 

D) está dispensada de novo licenciamento ambiental, sendo que a ampliação será considerada por ocasião 
da renovação da licença de operação. 

E) deverá submeter a ampliação pretendida ao licenciamento ambiental conduzido por um Plano de Colheita 
elaborado com observância da legislação ambiental. 

Comentários 

O enunciado requer do candidato conhecimentos específicos voltados ao licenciamento ambiental, que é 
um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (artigo 9º, IV, da Lei 6.938/81). O licenciamento 
ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 
instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais , 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis 
ao caso, conforme artigo 1º, I, da Resolução CONAMA 237/97. E dentro desse procedimento podemos 
encontrar três tipos de licenças, que são atos administrativos, a saber: licença prévia, licença de instalação e 
licença de operação. 

A) está dispensada de novo licenciamento ambiental, bastando comunicar a ampliação para anotação na 
licença de operação existente. 

ERRADA.  

O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais , consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso, conforme artigo 1º, I, da Resolução CONAMA 237/97. 
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Segundo o artigo 2º da Resolução CONAMA 237/97 a localização, construção, instalação, ampliação, 
modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente. 
Portanto, é necessário um novo licenciamento ambiental. 

B) deverá submeter a ampliação pretendida ao licenciamento ambiental conduzido por um Estudo de 
Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto no Meio Ambiente (EIA-RIMA). 

ERRADA. 

Segundo o artigo 24-A da Lei Complementar Estadual nº 38/95 no licenciamento ambiental de atividades, 
obras e empreendimentos relacionados à produção de álcool e açúcar, sujeitos à obtenção da Licença Prévia 
- LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - LO, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), ficam dispensadas de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental, a reforma ou a ampliação de edificação, a modificação, a substituição de equipamento 
ou a ampliação da atividade de produção de açúcar ou de álcool, desde que essas alternativas impliquem 
uma capacidade de moagem inferior a 200.000 toneladas/ano de cana-de-açúcar. 

C) deverá submeter a ampliação pretendida ao licenciamento ambiental. 

CERTA. 

O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais , consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso, conforme artigo 1º, I, da Resolução CONAMA 237/97. 

Segundo o artigo 2º da Resolução CONAMA 237/97 a localização, construção, instalação, ampliação, 
modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente. 
Portanto, é necessário um novo licenciamento ambiental. 

D) está dispensada de novo licenciamento ambiental, sendo que a ampliação será considerada por ocasião 
da renovação da licença de operação. 

ERRADA. 

O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais , consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso, conforme artigo 1º, I, da Resolução CONAMA 237/97. 
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Segundo o artigo 2º da Resolução CONAMA 237/97 a localização, construção, instalação, ampliação, 
modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente. 
Portanto, é necessário um novo licenciamento ambiental. 

E) deverá submeter a ampliação pretendida ao licenciamento ambiental conduzido por um Plano de Colheita 
elaborado com observância da legislação ambiental. 

ERRADA. 

O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais , consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso, conforme artigo 1º, I, da Resolução CONAMA 237/97. 

Segundo o artigo 2º da Resolução CONAMA 237/97 a localização, construção, instalação, ampliação, 
modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente. 
Portanto, é necessário um novo licenciamento ambiental. Entretanto, a legislação estadual não submete 
esse novo licenciamento à confecção de um Plano de Colheita. 

366. Segundo a Constituição do Estado do Mato Grosso, caberá à Administração Pública Estadual 

A) assegurar, na forma disciplinada em decreto, o livre acesso às informações básicas sobre o meio ambiente. 

B) definir, criar e manter, por resolução do secretário do meio ambiente, áreas necessárias à proteção das 
cavidades naturais, sítios arqueológicos, paisagens naturais notáveis, outros bens de valor histórico, turístico, 
científico e cultural. 

C) definir, por resolução do secretário do meio ambiente, espaços territoriais e seus componentes, a serem 
especialmente projetados pela criação de unidades de conservação ambiental e tombamento dos bens de 
valor cultural. 

D) financiar, integral e obrigatoriamente, a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia 
alternativas, não poluentes, bem como de tecnologias poupadoras de energia. 

E) vincular a participação em licitações, acesso a benefícios fiscais e linhas de crédito oficiais, ao cumprimento 
da legislação ambiental, certificado pelo órgão competente. 

Comentários 

A questão exige conhecimento sobre as competências da Administração Pública Estadual no tocante ao meio 
ambiente, previstas pelo art. 263 da Constituição do Estado do Mato Grosso. 

A) assegurar, na forma disciplinada em decreto, o livre acesso às informações básicas sobre o meio ambiente. 
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ERRADA 

Em sentido diverso do que expõe a alternativa, o acesso à informação deve ser disciplinado em lei (art. 263, 
XVIII, CE). 

B) definir, criar e manter, por resolução do secretário do meio ambiente, áreas necessárias à proteção das 
cavidades naturais, sítios arqueológicos, paisagens naturais notáveis, outros bens de valor histórico, turístico, 
científico e cultural. 

ERRADA 

Diferentemente do que expõe a alternativa, a definição, criação e manutenção das áreas será feita por meio 
de lei (art. 263, XIII, CE). 

C) definir, por resolução do secretário do meio ambiente, espaços territoriais e seus componentes, a serem 
especialmente projetados pela criação de unidades de conservação ambiental e tombamento dos bens de 
valor cultural. 

ERRADA 

Diferentemente do que expõe a alternativa, a definição de espaços territoriais não se faz por resolução do 
secretário do meio ambiente (art. 263, XIV, CE). 

D) financiar, integral e obrigatoriamente, a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia 
alternativas, não poluentes, bem como de tecnologias poupadoras de energia. 

ERRADA 

Em sentido diverso do que expõe a alternativa, o Estado deverá estimular, e não financiar integral e 
obrigatoriamente a pesquisa, o desenvolvimento, tecnologias, entre outros (art. 263, XVII, CE). 

E) vincular a participação em licitações, acesso a benefícios fiscais e linhas de crédito oficiais, ao cumprimento 
da legislação ambiental, certificado pelo órgão competente. 

CERTA 

De fato, incumbe ao Estado vincular a participação de particulares em licitações e benefícios do Estado ao 
cumprimento da legislação ambiental (art. 263, XII, CE). 

 

367. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

A) reconhecida a posse definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 

B) reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 

C) reconhecida a propriedade individual de cada família, devendo o Estado criar programas de incentivo para 
a aquisição onerosa do título de propriedade. 
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D) reconhecida a propriedade, impondo-se às famílias a criação de uma associação para promover a 
aquisição, a título oneroso, do território. 

E) assegurado o direito de preferência na aquisição do território. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimento do art. 68 do ADCT (Atos das disposições constitucionais transitórias). De 
acordo com este comando, aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas 
terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos. 

A) reconhecida a posse definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 

INCORRETA. 

De acordo com o art. 68 do ADCT, não há que se falar em reconhecimento de posse, mas sim de propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 

B) reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 

CORRETA. 

A assertiva é perfeita consonância com a literalidade do art. 68 do ADCT, que dispõe ser reconhecida a 
propriedade definitiva aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas 
terras, cabendo ao Estado emitir-lhes os respectivos títulos. 

C) reconhecida a propriedade individual de cada família, devendo o Estado criar programas de incentivo para 
a aquisição onerosa do título de propriedade. 

INCORRETA. 

De acordo com o art. 68 do ADCT, não há que se falar em reconhecimento de propriedade individual de cada 
família, mas sim de propriedade definitiva da comunidade quilombola em relação às terras que estejam 
ocupando. Ademais, deve o Estado emitir-lhes os títulos respectivos à propriedade definitiva. 

D) reconhecida a propriedade, impondo-se às famílias a criação de uma associação para promover a 
aquisição, a título oneroso, do território. 

INCORRETA. 

De acordo com o art. 68 do ADCT, será reconhecida a propriedade definitiva. Ademais, é o Estado quem deve 
emitir-lhes os títulos respectivos à propriedade definitiva, não havendo que se falar em criação de associação 
pelas famílias. 

E) assegurado o direito de preferência na aquisição do território. 

INCORRETA. 
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De acordo com o art. 68 do ADCT, será a eles reconhecida a propriedade definitiva. Não há que se falar em 
direito de preferência na aquisição do território, uma vez que é assegurada à comunidade quilombola a 
propriedade definitiva daquela terra. 

368. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 

A) as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

B) as por eles habitadas em caráter permanente ou provisório, as utilizadas para suas atividades produtivas, 
as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

C) apenas aquelas por eles utilizadas para suas atividades produtivas e para moradia. 

D) as por eles habitadas em caráter provisório e as utilizadas para suas atividades produtivas. 

E) as terras declaradas por portaria da Fundação Nacional do Índio. 

Comentários 

Questão sobre as terras ocupadas pelos índios em que o candidato tinha que ter o domínio da literalidade 
do art 231, par 1º da constituição federal. 

A) as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

CERTA 

É a cópia literal do texto constitucional, vejam: 

Art 231... 

par 1º: São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as 
utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes 
e tradições." 

B) as por eles habitadas em caráter permanente ou provisório, as utilizadas para suas atividades produtivas, 
as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

ERRADA 

Apenas as terras ocupadas em caráter permanente podem ser consideradas terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios, errada portanto a alternativa por ter colocado o termo " provisório". 

C) apenas aquelas por eles utilizadas para suas atividades produtivas e para moradia. 
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ERRADA 

Não há essa restrição estabelecida pela alternativa das finalidades serem produtivas e para fins de moradia, 
o texto legal em nenhum momento traz tal previsão, conforme art 231, cf88. 

D) as por eles habitadas em caráter provisório e as utilizadas para suas atividades produtivas. 

ERRADA 

Apenas as terras ocupadas em caráter permanente podem ser consideradas terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios, errada portanto a alternativa por ter colocado o termo " provisório". 

E) as terras declaradas por portaria da Fundação Nacional do Índio. 

ERRADA 

Não é portaria da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, que define quais terras são tradicionalmente 
ocupadas pelos índios. A FUNAI é apenas um dos órgãos responsáveis pelo processo, mas a homologação 
das terras é dada pelo presidente da República, por homologação, vide art 5º do decreto 1775. 

369. Em relação à tutela do patrimônio cultural, analise as assertivas abaixo. 

I - Um mesmo bem imóvel de propriedade privada pode ser tombado em âmbito federal e estadual. 

II - A União Federal, através do IPHAN, não pode tombar bem de propriedade de um estadomembro. 

III - Bens naturais, para cuja criação não houve qualquer interferência humana, não podem ser 
considerados patrimônio cultural. IV - O tombamento é o único instrumento da competência do estado-
membro para proteção do patrimônio cultural material. 

V - O inventário é instrumento passível de ser utilizado somente para proteção dos bens culturais de 
natureza imaterial.  

Assinale a alternativa correta. 

A) Todas as assertivas estão incorretas.  

B) Estão corretas apenas as assertivas I, IV e V.  

C) Está correta apenas a assertiva V.  

D) Estão corretas apenas as assertivas IV e V.  

E) Está correta apenas a assertiva I. 

Comentários 

Alternativa I 

CERTA. 

A alternativa está correta, pois através do exercício da competência comum, um mesmo bem imóvel de 
propriedade privada pode ser tombado em âmbito federal, estadual, e até municipal.  
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Alternativa II 

ERRADA. 

A alternativa está incorreta, pois segundo as regras do exercício da competência comum em matéria 
ambiental, todos os entes federativos podem tombar um mesmo bem móvel e imóvel, privado ou público, 
não havendo, deste modo, qualquer impedimento legal de a União Federal, através do IPHAN, tombar bem 
de propriedade de um estado membro.  

Alternativa III 

ERRADA. 

A alternativa está incorreta, pois equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também 
sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e 
proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pelo natureza ou agenciados pelo indústria 
humana, conforme o parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-lei 25/37. 

Alternativa IV 

ERRADA. 

A alternativa está incorreta, pois o tombamento é apenas um dos instrumentos jurídicos, não o único para a 
proteção do patrimônio cultural no Brasil, conforme o parágrafo 1º do artigo 216 da CF.  

Alternativa V 

ERRADA. 

A alternativa está errada, pois o ordenamento jurídico não impõe impedimento de o inventário ser 
instrumento passível de ser utilizado para proteção dos bens culturais seja natureza imaterial ou material, à 
luz do parágrafo 1º do artigo 216 da CF; parágrafo 1º do artigo 1.228 do CC; e artigo 38, parágrafo 2º da Lei 
11.904/2009 

ALTERNATIVA E 

370. Considerando os trechos a seguir reproduzidos, identifique o princípio de direito ambiental a que 
cada um deles se refere.  

I - "Sempre que houver perigo da ocorrência de um dano grave ou irreversível, a ausência de certeza 
científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para se adiar a adoção de medidas eficazes a fim 
de impedir a degradação ambiental" (LEITE & A Y ALA). 

II - "Objetiva internalizar nas práticas produtivas ( em última instância, no preço dos produtos e serviços) 
os custos ecológicos, evitando-se que os mesmos sejam suportados de modo indiscriminado (e portanto 
injusto) por toda a sociedade" (SARLET & FENSTERSEIFER). 
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III - "Incentiva economicamente quem protege uma área, deixando de utilizar seus recursos, estimulando 
assim a preservação" (RI.BEIRO). 

IV - " ... apesar de não se encontrar, com nome e sobrenome, consagrado na nossa Constituição, nem em 
normas infraconstitucionais, e não obstante sua relativa imprecisão - compreensível em institutos de 
formulação recente e ainda em pleno processo de consolidação -, transformou-se em princípio geral de 
Direito Ambiental, a ser invocado na avaliação da legitimidade de iniciativas legislativas destinadas a 
reduzir o patamar de tutela legal do meio ambiente" (BENJAMIN). 

V - "visa proteger a quantidade dos bens ambientais, estabelecendo uma consciência ambiental de uso 
racional dos mesmos, permitindo uma socialização justa e igualitária de seu uso" (RODRIGUES).  

Na sequência, faça a devida identificação do princípio explicitado em cada doutrina. 

A) Prevenção, usuário-pagador, subsidiariedade, equidade intergeracional e poluidor-pagador.  

B) Usuário-pagador, protetor-recebedor, cooperação, vedação de retrocesso ambiental e sustentabilidade.  

C) Precaução, usuário-pagador, protetor-recebedor, desenvolvimento sustentável e equidade 
intergeracional.  

D) Precaução, poluidor-pagador, protetor-recebedor, vedação de retrocesso ambiental e usuáriopagador.  

E) Precaução, poluidor-pagador, intervenção estatal obrigatória, vedação de retrocesso ambiental. 

Comentários 

Assertiva I 

O exposto detalha o Princípio da Precaução 

Assertiva II 

O exposto detalha o Princípio do Poluidor-pagador 

Assertiva III 

O exposto detalha o Princípio do Protetor-recebedor 

Assertiva IV 

O exposto detalha o Princípio da Vedação do Retrocesso Ambiental 

Assertiva V 

O exposto detalha o Princípio do Usuário-pagador 

ALTERNATIVA D 

371. Assinale a alternativa INCORRETA. 
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A) São princípios atinentes à política florestal do Estado do Acre a proteção ao patrimônio natural e à 
biodiversidade, observada a participação do IBAMA e do Instituto Chico Mendes cm todas as decisões.  

B) O mecanismo legal através do qual uma determinada área de floresta é destinada pelo Governo do Estado 
do Acre a ser explorada pela iniciativa privada denomina-se concessão florestal.  

C) São atribuições do Conselho Florestal Estadual do Estado do Acre, dentre outras, aprovar e revisar 
periodicamente a Política Florestal e Extrativista Estadual e aprovar a criação de novas unidades de 
conservação.  

D) De acordo com a política nacional da biodiversidade, a natureza é provida de valor intrínseco, merecendo 
valoração econômica não somente em decorrência de sua utilidade econômica.  

E) Um dos motivos do período de defeso, de acordo com a Lei Federal que dispõe sobre a Política Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, é a ocorrência de graves acidentes ambientais.  

Comentários 

A) São princípios atinentes à política florestal do Estado do Acre a proteção ao patrimônio natural e à 
biodiversidade, observada a participação do IBAMA e do Instituto Chico Mendes cm todas as decisões.  

ERRADA. 

A alternativa está errada, posto que o art. 3º da Lei 1.426 não faz nenhuma menção a necessidade de 
participação do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. 

B) O mecanismo legal através do qual uma determinada área de floresta é destinada pelo Governo do Estado 
do Acre a ser explorada pela iniciativa privada denomina-se concessão florestal.  

CERTA. 

A alternativa está correta, uma vez que esta é a caracterização de Concessão Florestal, nos moldes do art. 
6º, III da Lei 1.426. 

C) São atribuições do Conselho Florestal Estadual do Estado do Acre, dentre outras, aprovar e revisar 
periodicamente a Política Florestal e Extrativista Estadual e aprovar a criação de novas unidades de 
conservação.  

CERTA. 

A alternativa está correta, fazendo jus ao art. 10, I e IV da Lei 1.426. 

D) De acordo com a política nacional da biodiversidade, a natureza é provida de valor intrínseco, merecendo 
valoração econômica não somente em decorrência de sua utilidade econômica.  

CERTA. 

A alternativa está correta, tendo em vista que não é apenas a utilidade econômica da natureza que a torna 
merecedora de valoração econômica. 
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Isso porque até para fins de responsabilidade civil ambiental, em virtude de algum dano ao meio ambiente, 
é possível a sua valoração econômica para fins de indenização in pecunia, caso não seja possível a reparação 
in natura. 

E) Um dos motivos do período de defeso, de acordo com a Lei Federal que dispõe sobre a Política Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, é a ocorrência de graves acidentes ambientais. 

CERTA. 

A alternativa está correta, de modo que é o que dispõe o art. 2º, XIX da Lei 11.959 ( Lei da Política Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca) 

372. Em relação à tutela do meio ambiente, avalie as seguintes assertivas.  

l - A possibilidade da desconsideração da pessoa jurídica que comete crime ambiental para o fim de 
executar a pena de multa excepciona o princípio da autonomia patrimonial.   

ll - Compete ao órgão ambiental federal expedir licença de operação para exploração sob o regime de 
manejo florestal sustentável em área  situada no raio de 10 Km no entorno de área indígena. 

III - A liberdade para o exercício de qualquer atividade econômica lícita, assegurada no art. 170, caput, da 
Carta Magna, encontra limites na defesa do meio ambiente, devendo o Estado, como agente normativo e 
regulador, exercer, na forma da lei, a sua função fiscalizadora, para assegurar, para as presentes e futuras 
gerações, o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. 

IV - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei, e desde que sua ação 
seja penalmente tipificada como crime ambiental. 

V - No Estado do Acre, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado por ações 
discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.  

Quais estão corretas? 

A) Nenhuma está correta.  

B) Apenas a III e a V.  

C) Apenas a II, a lll e a IV. 

D) apenas a I e a V.  

E) Todas estão corretas. 

Comentários 

ALTERNATIVA B 

ASSERTIVA I: 

ERRADA. 
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A desconsideração da personalidade jurídica não alcança a responsabilização penal (execução da pena de 
multa), tendo em vista o princípio da intranscendência ou incomunicabilidade da pena previsto no art 5º, 
XLV, da CF/88. 

ASSERTIVA II: 

ERRADA. 

Nos termos do art. 7º, XIV, "c", da Lei Complementar 140/2011, a competência do órgão ambiental federal 
para expedir licença de operação para exploração sob o regime de manejo florestal sustentável é apenas em 
empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos em terras indígenas. Não no seu entorno. 

ASSERTIVA III: 

CERTA. 

Nos termos do art. 170, VI, da CF/88, a ordem econômica deve observar o princípio da defesa do meio 
ambiente. 

ASSERTIVA IV: 

ERRADA. 

O art. 225, §2º, CF, dispõe que aquele que explora recursos minerais fica obriga a recuperar o meio ambiente 
degradado, não fazendo qualquer ressalva sobre a tipificação penal. Portanto, mesmo diante de uma 
conduta legal, há a necessidade de recuperação do meio ambiente. 

ASSERTIVA V: 

CERTA. 

Nos termos do art. 225, § 5º, da CF/88, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, 
por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

373. A vali e as afirmações abaixo.  

I -- O ente público que efetuou o tombamento com base no Decreto-lei nº 25/37 tem preferência na 
aquisição do imóvel tombado cm igualdade de condições. 

II - As reservas extrativistas, embora não sejam consideradas unidades de conservação, são espécies do 
gênero espaços territoriais protegidos. 

Ili - Na Convenção da ONU sobre mudanças climáticas, o princípio das responsabilidades comuns, porém 
diferenciadas, afirma que as Partes devem proteger o sistema climático em beneficio das gerações 
presentes e futuras com base na equidade e em conformidade com suas respectivas capacidades. 

IV - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas é competência comum 
da União, dos estados, e do Distrito Federal, cabendo ao município o exercício do poder de polícia restrito 
às atividades de impacto local. 
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V - Denomina-se de supletiva, a 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 na Lei Complementar nº 140/11.  

Das afirmações acima, é correto dizer que 

A) todas estão incorretas.  

B) estão incorretas somente as afirmações IV e V.  

C) todas estão corretas.  

D) estão corretas as afirmações I e Ill.  

E) estão incorretas as afirmações I, II, IV e V. 

Comentários 

Assertiva I: 

ERRADA. 

O direito de preferência, constante do artigo 22, do Decreto-lei n 25/37, foi expressamente revogado pelo 
artigo 1.072, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Assertiva II: 

ERRADA. 

Segundo o artigo 14, IV, da Lei 9.985/2000, a reserva extrativista é unidade de conservação que compõe o 
Grupo das Unidades de Uso Sustentável. 

Assertiva III: 

CERTA. 

Segundo o artigo 3º, item 1, da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), 
internalizado no Brasil pelo Decreto nº 2.652/98, as Partes devem proteger o sistema climático em beneficio 
das gerações presentes e futuras da humanidade com base na eqüidade e em conformidade com suas 
responsabilidades comuns mas diferenciadas e respectivas capacidades. Em decorrência, as Partes países 
desenvolvidos devem tomar a iniciativa no combate à mudança do clima e a seus efeitos negativos. 

Assertiva IV: 

ERRADA. 

Segundo o artigo 23, VI, da CF/88,  é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Na competência 
administrativa, que é comum, todos os entes estão em pé de igualdade. A LC 140/11 vem repartir essas 
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competências, mas o poder de polícia dos Municípios, que é exemplo de exercício de competência 
administrativa, não se restringe às atividades de impacto local.  

Assertiva V: 

ERRADA. 

Segundo o artigo 2º, II e III, da LC 140/11, temos que a atuação supletiva é a ação do ente da Federação que 
se substitui ao ente federativo originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas na própria 
LC. Já a atuação subsidiária é a 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 na referida LC. 

ALTERNATIVA E 

374. Analise as assertivas abaixo envolvendo a tutela do meio ambiente no Direito Brasileiro.  

I - Um dos fundamentos constitucionais da tutela ambiental inibitória consiste no chamado princípio da 
inafastabilidade do controle jurisdicional ou principio do direito da ação, pois através dela é possível evitar 
danos ambientais muitas vezes irreversíveis. ll- A inversão do ônus da prova nas ações civis públicas 
ambientais é um dos corolários do princípio da precaução, o qual incide somente na lesividade ambiental 
derivada do uso e manipulação de produtos químicos. III - Segundo remansosa jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, as ações civis públicas para reparação dos danos ao meio ambiente são imprescritíveis. 
IV - Não há direito adquirido para o empreendedor dar continuidade ao seu projeto envolvendo práticas 
vedadas pelo legislador e que causem danos ao meio ambiente, ainda que fundado em ato autorizatório 
emitido pelo órgão ambiental competente.  

Quais estão corretas? 

A) Apenas a l, a ll e a Ill.  

B) Apenas a I.  

C) Nenhuma está correta.  

D) Apenas a I, a III e a IV.  

E) Apenas a I, a ll e a IV. 

Comentários 

ASSERTIVA I: 

CORRETA. 

De fato, um dos fundamentos constitucionais da tutela inibitória (preventiva) ao meio ambiente é a 
inafastabilidade da tutela jurisdicional, eis que qualquer cidadão, ciente de lesão a bem ambiental, poderá 
buscar a tutela deste direito difuso através, por exemplo, da ação popular, ou levando o pleito ao Ministério 
Público e os demais legitimados para ajuizamento de ação civil pública com pleito liminar ultimando evitar o 
dano ambiental. 
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ASSERTIVA II: 

INCORRETA. 

Não há tal restrição de a lesão ser "causada por uso e manipulação de produtos químicos". Nesse sentido é 
a recente súmula 618 do STJ, que aduz que "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação 
ambiental." 

ASSERTIVA III: 

CORRETA. 

De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, as ações para reparação ao dano ambiental são tidas por 
imprescritíveis. É o que consta da Edição 119 da Jurisprudência em teses do STJ, sobre Responsabilidade por 
Dano Ambiental, cujo item 5) traz tese jurídica no sentido de que "é imprescritível a pretensão reparatória 
de danos ao meio ambiente".  

ASSERTIVA IV: 

CORRETA. 

Conforme a doutrina e a jurisprudência pátria dominantes, não há "direito adquirido a poluir", ainda que 
haja ato autorizativo emanado do Poder Público. Esse é o entendimento foi cristalizado no enunciado da 
Súmula 613 do STJ, que aduz que "não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito 
Ambiental." 

ALTERNATIVA D 

375. No tocante à preservação da flora e da fauna brasileira, avalie as assertivas abaixo.  

I - A coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como sementes, 
castanhas e frutos não pode, cm hipótese alguma, ocorrer cm áreas de preservação permanente.  

ll - Consideram-se de preservação permanente, quando declaradas de interesse social por ato do Chefe do 
Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas 
simultaneamente a conter a erosão do solo, mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de 
rocha e proteger as restingas.  

Ill - É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em caráter de urgência, 
de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e 
mitigação de acidentes cm áreas urbanas, desde que não recaiam sobre áreas de preservação permanente.  

IV - Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que abrigue espécie da flora 
ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos federal ou estadual ou 
municipal do SISNAMA, ou espécies migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e 
mitigadoras que assegurem a conservação da espécie.  

V - A exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar ou 
por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não 
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prejudique a função ambiental da área, é considerada atividade de baixo impacto para o fim de justificar 
intervenções em áreas de preservação permanente, segundo a Lei Federal nº 12.651/12.  

Quais estão corretas? 

A) Apenas a I e a lll.  

B) Apenas a IV e a V.  

C) Apenas a II.  

D) Apenas a II e a III.  

E) Apenas a I, a II e a lll. 

Comentários 

Assertiva I: 

ERRADA. 

Segundo o artigo 8º, do CFlo, a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 
Permanente é proibida, salvo nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto 
ambiental. E segundo o artigo 3º, X, h, são consideradas atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, 
dentre outras, a coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como 
sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos 

Assertiva II: 

ERRADA. 

Segundo o artigo 6º, do CFlo, consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas de 
interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de 
vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades (não há necessidade de simultaneidade entre 
as finalidades): 

I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha; 

II - proteger as restingas ou veredas; 

III - proteger várzeas; 

IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 

V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; 

VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

VII - assegurar condições de bem-estar público; 
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VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares. 

IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. 

Assertiva III: 

ERRADA. 

Segundo o artigo 8º, §3º, do CFlo, é dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a 
execução, em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil 
destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas, mesmo que recaiam em área de 
preservação permanente (já que no referido artigo não há essa ressalva final da assertiva). 

Assertiva IV: 

CERTA. 

Segundo o artigo 27, do CFlo, nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que 
abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos 
federal ou estadual ou municipal do Sisnama, ou espécies migratórias, dependerá da adoção de medidas 
compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. 

Assertiva V: 

CERTA. 

Segundo o artigo 3º, X, j, do CFlo, entende-se por atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, dentre 
outras, a exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração 
de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente 
nem prejudiquem a função ambiental da área. 

376. A respeito da tríplice responsabilização do poluidor, considere as assertivas abaixo.  

I - O órgão ambiental estadual pode impor sanção administrativa com base no tipo penal previsto na Lei 
nº 9.605/98. 

II - Tanto para imputação penal quanto para imposição da sanção decorrente de infração administrativa é 
imprescindível a prova do dolo do poluidor. 

III - A pessoa jurídica de direito público não pode ser alvo de aplicação de sanção administrativa derivada 
da prática de infração ambiental. 

IV - A persecução penal ambiental depende do prévio exaurimento do procedimento administrativo 
sancionador com origem na mesma conduta lesiva ao meio ambiente. 

V - No caso de apreensão de animais objeto de crime ou infração administrativa ambiental, serão eles 
imediatamente libertados em seu habitat.  

Das assertivas acima, 

A) todas estão corretas.  
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B) nenhuma está correta.  

C) apenas a III está correta.  

D) apenas a V está correta.  

E) apenas a IV e a V estão corretas. 

Comentários 

Assertiva I 

ERRADA 

Nos termos do decidido pelo STJ no REsp 1.137.314 / MG, infrações administrativas e penais são tratadas 
distintamente, na Lei 9.605/98. Não devem, portanto, confundirem-se.  

Assertiva II 

ERRADA 

Responsabilização ambiental penal e administrativa são tratadas de maneira diferente. Nos termos do 
decidido pelo REsp 1318051/RJ, a responsabilidade administrativa ambiental é objetiva. No entanto, para a 
imputação penal é necessário que se averigue a subsunção ao tipo penal, com a presença de todos os 
requisitos para tanto. Sendo assim, a responsabilidade penal é subjetiva e deve levar em conta o dolo ou a 
culpa do agente. 

Assertiva III 

ERRADA 

Nos termos do art. 3º da Lei 9.605/98 c/c art. 3º, IV da Lei 6.938/81, a pessoa jurídica de direito público pode 
sofrer aplicação de sanção ambiental.  

Assertiva IV 

ERRADA 

Nos termos do art. 225, §3º da CRFB/88, as instâncias são independentes, não sendo necessário o 
exaurimento do procedimento administrativo, para persecução penal. 

Assertiva V 

ERRADA 

Nos termos do art. 25, §1º da Lei 9.605/98, os animais serão prioritariamente libertados, se tal medida for 
viável e recomendável. 

Correta, portanto, a alternativa de letra B. 
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377. Tendo em vista as normas que regem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, considere 
as seguintes assertivas:  

I - A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, CUJa subsistência 
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na extração de minerais. 

II - A Reserva Extrativista convive com a propriedade privada, dispensando qualquer desapropriação. 

III - Na Reserva Extrativista, é admissível a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais 
e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área. 

IV - A pesquisa científica é livre e independente de qualquer aprovação do órgão administrador da Reserva 
Extrativista. 

V - A redução dos limites de uma Reserva Extrativista pode ser feita por qualquer ato normativo oriundo 
do mesmo ente político que a criou.  

Das assertivas acima, estão corretas apenas 

A) a IV.  

B) a l e a II.  

C) a l e a III.  

D) a III.  

E) a lV e a V.  

Comentários 

ALTERNATIVA D 

Apenas III correta. 

Para responder à questão foi preciso conhecer a Lei 9.605/98 que dispôs sobre sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente (Lei dos Crimes Ambientais). 

Assertiva I - Incorreta 

A Reserva Extrativista é uma UC de Uso Sustentável (art. 14, inciso IV) com área utilizada por populações 
extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 
AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA. Na Reserva Extrativista é proibida a exploração de recursos mineirais. 

Assertiva II - Incorreta 

A Reserva Extrativista é de DOMÍNIO PÚBLICO, de modo que não convive com a propriedade privada, 
devendo ser desapropriadas se em áreas particulares.  

Assertiva III - Correta 

Na Reserva Extrativista, é admissível a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de 
acordo com o disposto no Plano de Manejo da área (§3º). 
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Assertiva IV - Incorreta 

A pesquisa científica é permitida, mas se sujeita à prévia autorização do órgão responsável pela 
administração da unidade (§ 4º).  

Assertiva V - Incorreta 

A redução dos limites de uma Reserva Extrativista, assim como de qualquer outra UC dever ser feita por lei 
específica (art. 22, §7º). 

378. Com relação a meio ambiente cultural e ao Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257/2001), julgue o 
próximo item. 

Na CF, constam bens do patrimônio cultural brasileiro e alguns instrumentos para sua proteção, tais como 
o inventário e a desapropriação. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 

De fato, o texto constitucional traz, em seu corpo, os bens da União (art. 20) e dos Estados (art. 26).  

Ainda, o §1º do art. 216 dispõe que o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

Correta, portanto, a afirmação. 

379. Com relação a meio ambiente cultural e ao Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257/2001), julgue o 
próximo item. 

Em cidades com população igual ou superior a vinte mil habitantes, é obrigatória a elaboração de um plano 
diretor e de um plano de transporte urbano integrado. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA 

Nos termos do art. 41, § 2º, da Lei 10.257/01: No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, 
deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele 
inserido. 
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380. No que diz respeito à PNRH, à proteção da vegetação nativa (Lei n.º 12.651/2012) e à gestão de 
florestas públicas (Lei n.º 11.284/2006), julgue o item que se segue. 

A manutenção de área com cobertura vegetal nativa, a título de reserva legal, não é obrigatória para 
imóveis rurais desapropriados com a finalidade de exploração de potencial de energia hidráulica (geração 
de energia elétrica) e de ampliação de capacidade de rodovias. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Nos termos do art. 12, § 7º e § 8º, ambos da Lei n. 12.651/2012. Abaixo: 

Art. 12.Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, 
sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes 
percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: 

(...) 

§ 7º Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de 
concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais 
funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de 
transmissão e de distribuição de energia elétrica. 

§ 8º Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de 
implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. 

381. No que diz respeito à PNRH, à proteção da vegetação nativa (Lei n.º 12.651/2012) e à gestão de 
florestas públicas (Lei n.º 11.284/2006), julgue o item que se segue. 

Conforme os fundamentos da PNRH, a gestão de tais recursos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 
das águas 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 

Nos termos do artigo 1º, IV, da Lei 9433/97: 

"Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

(...) 
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IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas." 

382. No que diz respeito à PNRH, à proteção da vegetação nativa (Lei n.º 12.651/2012) e à gestão de 
florestas públicas (Lei n.º 11.284/2006), julgue o item que se segue. 

Situação hipotética: Determinada pessoa jurídica venceu processo licitatório de concessão florestal, com 
delegação do direito de praticar manejo florestal sustentável para exploração de certo produto em uma 
unidade de manejo. Assertiva: Nessa situação, à referida pessoa jurídica poderá ser outorgado o direito 
de comercialização de créditos decorrentes da emissão evitada de carbono em florestas naturais. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

Nos termos do artigo 16, § 1º, VI e § 2º, todos da Lei nº 11.284/2006. Abaixo: 

"Art. 16. A concessão florestal confere ao concessionário somente os direitos expressamente previstos no 
contrato de concessão. 

§ 1º É vedada a outorga de qualquer dos seguintes direitos no âmbito da concessão florestal: 

(...) 

VI - comercialização de créditos decorrentes da emissão evitada de carbono em florestas naturais. 

§ 2º No caso de reflorestamento de áreas degradadas ou convertidas para uso alternativo do solo, o direito 
de comercializar créditos de carbono poderá ser incluído no objeto da concessão, nos termos de 
regulamento. 

§ 3º O manejo da fauna silvestre pelas comunidades locais observará a legislação específica." 

No caso em tela, necessário o conhecimento da regra do § 1º, do artigo 16, da Lei nº 11.284/2006. 

383. Com relação aos crimes e às infrações administrativas ambientais, julgue o item subsequente. 

Situação hipotética: Cláudio, maior e capaz, caçou e matou espécime da fauna silvestre, sem a devida 
autorização da autoridade competente. Assertiva: Segundo o atual entendimento do STJ, a competência 
para julgar o referido crime será da justiça federal, independentemente de a ofensa ter atingido interesse 
direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou de empresas públicas federais, pois basta 
que os crimes sejam contra a fauna para atrair a competência do Poder Judiciário federal. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 
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ERRADA. 

Nos termos da jurisprudência do STJ: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 
CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ESPÉCIE DE PÁSSARO APREENDIDA QUE NÃO CONSTA DA LISTA OFICIAL 
DA FAUNA BRASILEIRA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE AUTARQUIA FEDERAL - IBAMA. 
PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 

É firme nesta Corte de Justiça a orientação de que a Justiça Federal somente será competente para processar 
e julgar crimes contra o meio ambiente (fauna e flora) naquelas hipóteses em que houver lesão direta a bens, 
serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas. 

Diante de tal entendimento, advindo após a edição da Lei n. 9.605/98, foi cancelado enunciado n. 91 da 
Súmula do STJ, que, editada com fundamento na Lei 5.107/67, atribuía à Justiça Federal a competência para 
processar e julgar os crimes cometidos contra a fauna. Precedentes.  

(STJ - CONFLITO DE COMPETENCIA CC 129493 RJ 2013/0270697-1, Data de publicação: 16/10/2014)." 

Importante também destacar a jurisprudência do STF acerca do assunto: "Compete à Justiça Federal 
processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de 
extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil." 

STF. Plenário. RE 835558/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/2/2017 (repercussão geral) (Info 853). 

Dessa forma, em regra, a competência para o julgamento de crimes ambientais é da Justiça Estadual, não 
bastando que o crime seja contra a fauna para atrair a competência do Poder Judiciário federal. 

Ademais, em que pese a assertiva ter afirmado que Cláudio matou espécime de animal silvestre, o que 
poderia, em tese e em conjunto com outros requisitos, trazer a competência para a Justiça Federal, a questão 
afirma que apenas em ser crime contra a fauna já atrai a competência para a esfera judiciária federal, o que 
não condiz com as jurisprudências supraditas. 

384. Com relação aos crimes e às infrações administrativas ambientais, julgue o item subsequente. 

Situação hipotética: Durante festividade junina, um grupo de pessoas adultas e capazes soltou balões com 
potencial de provocar incêndio em floresta situada nas redondezas do local da festa. Assertiva: Nessa 
situação, para serem tipificadas como crime, tais condutas independerão de prova de que a probabilidade 
de lesão ao meio ambiente era efetiva, por constituírem infração de perigo abstrato. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

O artigo 42 da Lei nº 9.605/98 estabelece o crime objeto da assertiva: 
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"Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais 
formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano: 

Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente". 

A jurisprudência do STJ informa a possibilidade de crime de perigo abstrato na Lei de Crimes Ambientais: “A 
Lei n. 9.605/1998, ao dispor sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente e dar outras providências, constitui um divisor de águas em matéria de repressão 
a ilícitos ambientais. Isto porque ela trouxe um outro viés, um outro padrão de punibilidade em matéria de 
crimes ambientais, trazendo a figura do crime de perigo.” (STJ, AgRg no REsp 1.418.795/SC, Rel. Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 
18/06/2014)". 

No caso do artigo 42 da Lei  nº 9.605/98, inegavelmente tem-se um crime de perigo abstrato, uma vez que 
o próprio tipo legal criminaliza a conduta com a presunção absoluta de perigo ao afirmar que é crime "soltar 
balões que possam provocar incêndios". Ou seja, o simples fato de poder provocar incêndios já é suficiente 
para a criminalização da conduta. 

385. Com relação aos princípios de direito ambiental, à Lei n.º 9.985/2000, que instituiu o SNUC, e à 
PNMA, julgue o seguinte item. 

O art. 36 da Lei n.º 9.985/2000 dispõe que “Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos 
de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório — EIA/RIMA, o empreendedor é 
obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, 
de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.” Segundo o STF, esse artigo materializa 
o princípio do usuário-pagador, instituindo um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade 
social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Nos termos da jurisprudência do STF: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 36 E SEUS 
§§ 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. CONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DEVIDA 
PELA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO § 1º DO ART. 36. 1. O compartilhamento-compensação ambiental de 
que trata o art. 36 da Lei nº 9.985/2000 não ofende o princípio da legalidade, dado haver sido a própria lei 
que previu o modo de financiamento dos gastos com as unidades de conservação da natureza. De igual 
forma, não há violação ao princípio da separação dos Poderes, por não se tratar de delegação do Poder 
Legislativo para o Executivo impor deveres aos administrados. 2. Compete ao órgão licenciador fixar o 
quantum da compensação, de acordo com a compostura do impacto ambiental a ser dimensionado no 
relatório - EIA/RIMA. 3. O art. 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica o princípio usuário-pagador, este a significar 
um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da 
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atividade econômica. 4. Inexistente desrespeito ao postulado da razoabilidade. Compensação ambiental que 
se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras 
gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional. Medida amplamente 
compensada pelos benefícios que sempre resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido em sua 
higidez. 5. Inconstitucionalidade da expressão "não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais 
previstos para a implantação do empreendimento", no § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da 
compensação-compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em 
que se assegurem o contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação de percentual sobre os 
custos do empreendimento. 6. Ação parcialmente procedente.” (STF, ADI 3378, Rel. Min. Carlos Ayres Britto. 
Tribunal Pleno. Data do julgamento: 09.04.2008). 

386. Com relação aos princípios de direito ambiental, à Lei n.º 9.985/2000, que instituiu o SNUC, e à 
PNMA, julgue o seguinte item. 

O Ministério do Meio Ambiente é o órgão do SISNAMA responsável por estabelecer normas e critérios 
para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos estados e 
supervisionado pelo IBAMA. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA 

Nos termos do artigo 7º, I, do Decreto nº 3.942/2001, abaixo: 

Art. 7º Compete ao CONAMA:  

I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva 
ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e 
supervisionada pelo referido Instituto; (Redação dada pelo Decreto nº 3.942, de 2001). 

Assim, o CONAMA é o órgão do SISNAMA responsável por estabelecer normas e critérios para o 
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos estados e 
supervisionado pelo IBAMA. 

387. Com relação aos princípios de direito ambiental, à Lei n.º 9.985/2000, que instituiu o SNUC, e à 
PNMA, julgue o seguinte item. 

A servidão ambiental, que pode ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua, embora constitua um 
dos instrumentos econômicos da PNMA, não se aplica às áreas de preservação permanente nem à reserva 
legal mínima exigida. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 
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CERTA 

Nos termos dos artigos 9º-A, § 2º e 9º-B, ambos da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente). In verbis: 

"Art. 9º-A, § 2º. A servidão ambiental não se aplica às Áreas de Preservação Permanente e à Reserva Legal 
mínima exigida. 

(...) 

Art. 9º-B. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua." 

388. Acerca de competências ambientais legislativas, ação popular e espaços territoriais especialmente 
protegidos, julgue o item a seguir.  

Situação hipotética: Determinado empreendimento obteve licença ambiental do estado X sem 
observância das exigências normativas previstas, o que resultou em lesão ao meio ambiente. Assertiva: 
Nessa situação, brasileiro naturalizado, residente e eleitor no estado Y, terá legitimidade para ajuizar ação 
popular no juízo competente contra o estado X com o objetivo de anular o ato concessório. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Nos termos do artigo 1º da Lei nº 4.717/65:  

"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 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." 

Quanto a possibilidade de brasileiro naturalizado propor Ação Popular, a jurisprudência do STJ confirma:  

“O art. 5º, LXIII da CF/88 e o art. 4.717/65 estabelecem que somente o cidadão tem legitimidade ativa para 
propor ação popular. [...] Considera-se cidadãos os brasileiros natos ou naturalizados e os portugueses 
equiparados no pleno exercício dos seus direitos políticos.” (STJ, EDcl no REsp 538.240/MG, Rel. Ministra 
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007). 

389. Acerca de competências ambientais legislativas, ação popular e espaços territoriais especialmente 
protegidos, julgue o item a seguir.  
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Se o estado do Amazonas pretender abrigar, em seu território, instalações industriais para a produção de 
energia nuclear, a referida construção estará subordinada à autorização da Assembleia Legislativa do 
estado, por meio de lei, que poderá prever plebiscito para sua ratificação, haja vista atividade nuclear ser 
assunto da competência concorrente da União e dos estados da Federação. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

A competência da União em matéria nuclear está disposta em vários dispositivos constitucionais, conforme 
abaixo: 

- Competência material: 

Art. 21, CF/88. Compete à União: (...) XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza 
e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a 
industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e 
condições: 

- Competência legislativa: 

Art. 22, CF/88. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XXVI - atividades nucleares de qualquer 
natureza. 

Art. 225 (...) § 6º, CF/88. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em 
lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

- Competência do Congresso Nacional (exclusiva): 

Art. 49, CF/88 É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (...) XIV - aprovar iniciativas do Poder 
Executivo referentes a atividades nucleares. 

Dessa forma, trata-se de competência privativa da União, através de lei federal, e não concorrente do Estado. 
A jurisprudência do STF corrobora quanto a inconstitucionalidade de lei estadual dispor sobre matéria 
nuclear: “É inconstitucional norma estadual que dispõe sobre atividades relacionadas ao setor nuclear no 
âmbito regional, por violação da competência da União para legislar sobre atividades nucleares, na qual se 
inclui a competência para fiscalizar a execução dessas atividades e legislar sobre a referida fiscalização” (STF, 
ADI 1.575/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 07/04/2010). 

390. Acerca de competências ambientais legislativas, ação popular e espaços territoriais especialmente 
protegidos, julgue o item a seguir.  

Situação hipotética: No estado do Amazonas, há uma RPPN sobreposta a uma APA, e outra RPPN 
sobreposta a uma RDS. Sabe-se que todas essas unidades de conservação são estaduais. Assertiva: Nesse 
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caso, todas as sobreposições mencionadas contrariam a Lei Complementar do Amazonas n.º 53/2007, que 
veda tais situações. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

Nos termos do art. 14, § 2.º, III, da Lei Complementar do Amazonas n.º 53/2007: 

"Art. 14. A Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN é uma área privada, gravada com perpetuidade, 
com o objetivo de conservar a diversidade biológica, constando o gravame de Termo de Compromisso 
assinado perante o órgão ambiental, que declarará a existência de interesse público e, após a declaração da 
RPPN pelo órgão competente, será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. 

(...) 

§ 2.º O funcionamento de RPPN obedecerá à seguinte disciplina: 

(...) 

III - a RPPN pode se sobrepor à APA e à RDS." 

391. Acerca de competências ambientais legislativas, ação popular e espaços territoriais especialmente 
protegidos, julgue o item a seguir.  

Segundo o SNUC, a reserva da biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA  

De acordo com o art. 41, §2º, da Lei nº 9.985/2000 (institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza (SNUC)), a reserva da biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado. 

392. Acerca de competências ambientais legislativas, ação popular e espaços territoriais especialmente 
protegidos, julgue o item a seguir.  

Caso pretenda delimitar um espaço protegido em seu território, o estado do Amazonas poderá fazê-lo 
mediante decreto, mas somente por lei poderá reduzi-lo ou suprimi-lo. 

A) Certo. 

B) Errado. 
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Comentários 

CERTA 

Conforme Lei nº 9985/2000 em seu art. 22 § 6º e §7º, a ampliação dos limites de uma unidade de 
conservação, sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por 
decreto, e a desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante 
lei específica. 

393. Ao praticar conduta lesiva ao meio ambiente na esfera penal, uma pessoa jurídica 

A) poderá ser responsabilizada, se a conduta for cometida por decisão do seu representante legal e em 
benefício da empresa. 

B) poderá ser responsabilizada, embora o instituto da desconsideração da pessoa jurídica seja inaplicável aos 
crimes ambientais. 

C) poderá ser responsabilizada, mesmo que o ato não tenha sido praticado para benefício econômico da 
empresa 

D) não poderá ser responsabilizada, caso o tipo penal seja praticado pelo sócio minoritário da empresa. 

E) não poderá ser responsabilizada, se for trancada a ação penal direcionada contra pessoa física 
diretamente envolvida. 

Comentários 

As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, nos casos em que a infração 
seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse 
ou benefício da sua entidade. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, 
autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. 

A) poderá ser responsabilizada, se a conduta for cometida por decisão do seu representante legal e em 
benefício da empresa. 

ERRADA. 

A pessoa jurídica pode ser responsabilizada no prisma penal, ainda que o crime ambiental tenha sido 
cometido pelo sócio minoritário. Afinal de contas, conforme estabelece o art. 3º da Lei nº 9.605/98, as 
pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, nos casos em que a infração 
seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse 
ou benefício da sua entidade.   

A pessoa física e pessoa jurídica apresentam responsabilidades penais diversas e devem ser apuradas de 
forma isolada e autônoma. Ainda que analisadas num mesmo processo, é possível que reste demonstrada a 
responsabilidade penal da pessoa física, mas não a da pessoa jurídica, e vice-versa. Em outras palavras, a 
responsabilidade penal da pessoa jurídica não representa, por si só, a de seus sócios, sob pena de ser 
esvaziada a premissa da intranscendência da pena.   
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B) poderá ser responsabilizada, embora o instituto da desconsideração da pessoa jurídica seja inaplicável aos 
crimes ambientais. 

ERRADA. 

Segundo se infere do art. 3º da Lei nº 9.605/98, os 2 requisitos cumulativos para o reconhecimento da 
responsabilidade penal da pessoa jurídica: a) por decisão de seu representante legal ou contratual; b) no 
interesse ou em benefício da pessoa jurídica. De tal sorte, não há que se falar em responsabilidade da pessoa 
jurídica se o ato foi praticado por iniciativa isolada de um empregado ou para proveito pessoal do dirigente 

C) poderá ser responsabilizada, mesmo que o ato não tenha sido praticado para benefício econômico da 
empresa 

CERTA. 

Deflui do art. 3º da Lei nº 9.605/98 que são 2 requisitos cumulativos para o reconhecimento da 
responsabilidade penal da pessoa jurídica: a) por decisão de seu representante legal ou contratual; b) no 
interesse ou em benefício da pessoa jurídica. De tal sorte, não há que se falar em responsabilidade da pessoa 
jurídica se o ato foi praticado por iniciativa isolada de um empregado ou para proveito pessoal do dirigente. 

D) não poderá ser responsabilizada, caso o tipo penal seja praticado pelo sócio minoritário da empresa. 

ERRADA. 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não é necessária a dupla imputação ou 
coautoria necessária (obrigatória responsabilização simultânea das pessoas físicas e das pessoas jurídicas), 
porquanto a Constituição Federal em seu artigo 225, §3º não faz essa exigência. Precedente do STF: RE 
548181 

E) não poderá ser responsabilizada, se for trancada a ação penal direcionada contra pessoa física 
diretamente envolvida. 

ERRADA. 

Na forma do art. 4º da Lei nº 9.605/98, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 
personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.  A 
pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a 
prática de crime definido na Lei 9605/98 terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será 
considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. 

394. Caio deseja iniciar uma criação de pacas (Cuniculus paca), com um plantel de quatro animais, para 
o fornecimento de carnes a um mercado consumidor desejoso de novidades. Para tanto, Caio apresentou 
ao órgão ambiental competente um pedido de licenciamento ambiental. 

Nesse caso, Caio poderá iniciar a atividade 

A) imediatamente após protocolar o pedido de licenciamento ambiental no órgão competente. 
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B) imediatamente após protocolar novo pedido, a outro órgão ambiental, caso ocorra demora na análise do 
pedido apresentado originalmente. 

C) imediatamente após a concessão do licenciamento ambiental por ele requerido. 

D) automaticamente após apresentar aos órgãos responsáveis o estudo de impacto ambiental e o relatório 
de impacto ambiental. 

E) automaticamente, após o prazo de cento e vinte dias, caso o órgão ambiental se mantenha omisso na 
apreciação do pedido apresentado por ele. 

Comentários 

A questão cobra do candidato o conhecimento das etapas que compõem o licenciamento ambiental e as 
consequências jurídicas advindas delas. Via de regra são 3 (três) licenças que integram o procedimento de 
Licenciamento Ambiental, previstas na Resolução nº. 237/2007 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio 
Ambiente: 

Licença Prévia; 

Licença de Instalação e; 

Licença de Operação. 

A) imediatamente após protocolar o pedido de licenciamento ambiental no órgão competente. 

ERRADA  

Não é o mero protocolo do pedido de licenciamento ambiental no órgão competente que autoriza o início 
das atividades, mas sim, a liberação das licenças (prévia, de instalação e operação) após  conclusão do 
procedimento de licenciamento, materializado com a emissão da Licença de Operação (LO). 

B) imediatamente após protocolar novo pedido, a outro órgão ambiental, caso ocorra demora na análise do 
pedido apresentado originalmente. 

ERRADA 

São dois erros na assertiva. O primeiro diz respeito ao alusivo protocolo "em outro órgão ambiental". 
Somente um nível de competência (federal, estadual ou municipal ) centralizará os atos necessários para o 
devido licenciamento. Portanto, jamais ocorrerá a hipótese narrada na assertiva, de se protocolar pedido de 
licenciamento em mais de um órgão para o mesmo projeto.  

 O segundo erro é quanto a alusiva demora na apreciação do pedido apresentado. É de 06 (seis) meses o 
prazos máximos de análise do pedido de cada uma das licenças previsto no art. 14 da Resolução CONAMA 
nº 237/1997, (salvo os casos em que houver EIA/RIMA e audiência pública, casos em que o prazo poderá ser 
de até 12 (doze) meses). A eventual extrapolação desse prazo pode ser questionada por simples 
requerimento administrativo, perante o mesmo órgão, e não por meio de um novo pedido de licenciamento 
ambiental para órgão diverso. 
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C) imediatamente após a concessão do licenciamento ambiental por ele requerido. 

CERTA 

Somente após a concessão do licenciamento ambiental de atividade poluidoras ou capazes de causar 
degradação ambiental pelo órgão competente poderão ser iniciadas as atividades de criação de pacas 
sugerida pela questão. 

Ressalta-se que após a emissão da Licença de Operação (LO) o licenciamento estará concluído e a operação 
das atividades poderá ser iniciada.    

D) automaticamente após apresentar aos órgãos responsáveis o estudo de impacto ambiental e o relatório 
de impacto ambiental. 

ERRADA. 

O erro da assertiva está no automaticamente. Vimos que somente após o término do procedimento de 
licenciamento, materializado por meio da emissão da Licença de Operação (LO), a operação das atividades 
poderá ser iniciada. 

E) automaticamente, após o prazo de cento e vinte dias, caso o órgão ambiental se mantenha omisso na 
apreciação do pedido apresentado por ele. 

ERRADA 

 O erro da assertiva está no automaticamente. A autorização para o início das atividades depende da análise 
dos documentos apresentados pelo interessado e a emissão das 3 (três) licenças ambientais (Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação) pelo órgão competente.  

Assim, o licenciamento não é automático após determinado período de tempo. 

A assertiva quis confundir o candidato com o prazo de mínimo de antecedência com que o empreendedor 
deve solicitar a renovação da Licença de Operação do seu empreendimento ou atividade , esse sim é de 120 
(cento e vinte) dias nos termos do § 4º do art. 18 da Resolução CONAMA nº 237/1997. 

395. Determinada indústria têxtil elimina seus componentes químicos no rio que abastece uma cidade, 
alterando as características do meio ambiente e prejudicando a segurança e o bem-estar da população. 

Nesse caso, o princípio ambiental que determina o dever da indústria de arcar com as consequências 
econômicas da atividade descrita é o princípio 

A) do usuário-pagador. 

B) do poluidor-pagador. 

C) da prevenção. 

D) da equidade intergeracional. 

E) da precaução. 



 

 

 

 

 

463 
569 

Comentários 

A questão exigiu o conhecimento acerca dos princípios do direito ambiental. 

A) do usuário-pagador. 

ERRADA. 

Pelo princípio do usuário-pagador, as pessoas devem pagar pela utilização dos recursos naturais, ainda que 
não haja poluição, nos termos do art. 4º,VII da Lei 6.938/81. 

A atividade de indústria têxtil de eliminar "seus componentes químicos no rio que abastece uma cidade, e, 
alterando as características do meio ambiente e prejudicando a segurança e o bem-estar da população" NÃO 
se trata tão somente da utilização dos recursos naturais, mas sim de poluição, nos termos do art. 3º,III da Lei 
6.938/81.  

Art 3º da Lei 6.938/81 - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente; 

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

(...) 

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, 
ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 

B) do poluidor-pagador. 

CORRETA. 

Está correta, pois de acordo com o princípio do poluidor-pagador o poluidor deve compensar ou reparar o 
dano causado, ou seja, "deve o poluidor responder pelos custos sociais da degradação causada por sua 
atividade impactante (as chamadas externalidades negativas), devendo-se agregar esse valor no custo 
produtivo da atividade, para evitar que se privatizem os lucros e se socializem os prejuízos" (AMADO, 
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Frederico. Direito Ambiental Esquematizado. 7ª ed., rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
MÉTODO, 2016, p. 70). 

C) da prevenção. 

ERRADA.  

O princípio da prevenção, como o próprio nome sugere, visa a prevenir/evitar/mitigar a ocorrência da danos 
ambientais em situações que já existam base científica. Portanto, como o dano na situação narrada já 
ocorreu, não há que se falar na aplicação de tal princípio como fundamento para a reparação do dano. 

D) da equidade intergeracional. 

ERRADA. 

Está errada, pois pelo princípio da equidade intergeracional ou princípio da solidariedade intergeracional ou 
simplesmente equidade "as presentes gerações devem preservar o meio ambiente e adotar políticas 
ambientais para as presentes e as futuras gerações, não podendo utilizar os recursos ambientais de maneira 
irracional de modo que prive seus descendentes do seu desfrute" AMADO, Frederico. Direito Ambiental 
Esquematizado. 7ª ed., rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, p. 74).  

Ou seja, tal princípio não serve de fundamento para determinar que a indústria arque com as consequências 
econômicas da atividade descrita no enunciado. 

E) da precaução. 

ERRADA.  

Está errada, pois o princípio da precaução incide quando há incerteza científica acerca dos danos e sua 
extensão futura, não servindo tal princípio como fundamento para a reparação dos danos já ocorridos 
narrados pelo enunciado. 

396. A área protegida possuidora ou não de vegetação nativa com o intuito de, além de garantir o bem-
estar da população humana, preservar também a biodiversidade, a paisagem, os recursos hídricos e a 
estabilidade geológica, bem como assegurar a proteção do solo e facilitar o fluxo gênico da fauna e da 
flora, é denominada 

A) reserva particular do patrimônio nacional. 

B) reserva biológica. 

C) área de preservação permanente. 

D) área de proteção ambiental. 

E) reserva legal. 

Comentários 
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A questão exigiu conhecimento acerca do Código Florestal Brasileiro – Lei nº 12.651/2012, bem como da  Lei 
nº 9.985/00 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação). 

A) reserva particular do patrimônio nacional. 

ERRADO. 

Não se trata de reserva particular do patrimônio nacional, pois o seu conceito não corresponde ao texto do 
enunciado.  

A reserva particular do patrimônio nacional é uma espécie de unidade de conservação prevista no art. 21 da 
Lei nº 9.985/00. 

B) reserva biológica. 

ERRADO. 

Não se trata de reserva biológica, pois o seu conceito não corresponde ao texto do enunciado.  

A reserva biológica é uma espécie de unidade de conservação prevista no art. 10 da Lei nº 9.985/00. 

C) área de preservação permanente. 

CERTO. 

A área de preservação permanente é o gabarito da questão, nos termos do disposto no art. 3º, II, da Lei nº 
12.651/2012. 

D) área de proteção ambiental. 

ERRADO. 

Não se trata de área de proteção ambiental, pois o seu conceito não corresponde ao texto do enunciado.  

A área de proteção ambiental é uma espécie de unidade de conservação prevista no art. 15 da Lei nº 
9.985/00. 

E) reserva legal. 

ERRADO.  

Não se trata de reserva legal, pois o seu conceito não corresponde ao texto do enunciado.  

O conceito de reserva legal é o previsto no art. 3º, III, da Lei nº 12.651/2012. 

397. Murilo recebeu como herança um imóvel rural localizado no bioma cerrado. Sem ter como explorá-
lo economicamente de forma direta, buscou uma alternativa temporária para auferir do imóvel alguma 
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renda. Assim, por instrumento particular, delimitou temporariamente uma área de sua propriedade, sobre 
cujo uso fez incidirem limitações, com a finalidade de preservar, conservar e recuperar os recursos naturais 
ali existentes. 

Com relação a essa situação hipotética e à política nacional de meio ambiente, assinale a opção correta. 

A) Após um período de dez anos, o poder público terá direito de preempção sobre o bem imóvel referido. 

B) Na área delimitada por Murilo, foi instituída uma reserva particular do patrimônio natural. 

C) Foi instituída, na área delimitada por Murilo, uma servidão ambiental. 

D) Foi instituído, na área delimitada por Murilo, um direito de superfície. 

E) A área à qual incidem as limitações de uso deve corresponder a, no máximo, 35% do total da propriedade. 

Comentários 

A) Após um período de dez anos, o poder público terá direito de preempção sobre o bem imóvel referido. 

ERRADA. 

Não é caso de se falar em direito de preempção do poder público, este que é previsto nos arts. 25 a 27 do 
Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01). 

B) Na área delimitada por Murilo, foi instituída uma reserva particular do patrimônio natural. 

ERRADA. 

A alternativa está errada, uma vez que a Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma unidade de 
conservação, considerada área privada gravada com perpetuidade e com objetivo de conservar a diversidade 
biológica, nos termos do art. 21 da Lei n° 9.985/00.  

Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o 
objetivo de conservar a diversidade biológica. 

C) Foi instituída, na área delimitada por Murilo, uma servidão ambiental. 

CERTA. 

A alternativa está correta, pois o enunciado trata de um caso concreto que se refere ao instituto da Servidão 
Ambiental, este que possui previsão legal nos arts 9º-A, 9º-B e 9º-C da Lei 6.938/1981 (Política Nacional do 
Meio Ambiente). 

D) Foi instituído, na área delimitada por Murilo, um direito de superfície. 

ERRADA. 

A questão está errada porque não se trata da instituição do direito de superfície, este que é previsto nos 
arts. 1.369 a 1.377 do CC. 
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E) A área à qual incidem as limitações de uso deve corresponder a, no máximo, 35% do total da propriedade. 

ERRADA. 

A alternativa está incorreta, pois o caso analisado diz que o imóvel se localiza em área de cerrado, sem 
afirmar que é localizado na Amazônia Legal, de modo que Área de Reserva Legal mínima a incidir sobre a 
propriedade é de pelo menos 20%, nos termos do art. 12, II, da Lei 12.651/12 (Código Florestal). 

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, 
sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes 
percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: 

(...) 

II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). 

398. A câmara municipal de Aracaju, preocupada com o risco de acidentes ambientais e com a saúde da 
população, publicou uma lei decretando a impossibilidade, nos limites do município, de instalação de 
empresas que lidem com materiais nucleares, bem como de realização de atividades que envolvam esses 
materiais. 

Nesse caso, considerando-se a legislação pertinente, a norma municipal publicada é 

A) constitucional, pois compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. 

B) inconstitucional, já que a competência sobre o assunto é supletiva dos estados. 

C) inconstitucional, haja vista que a competência sobre o assunto é privativa da União. 

D) constitucional, porque a competência sobre o assunto é concorrente à União, aos estados, ao DF e aos 
municípios. 

E) inconstitucional, uma vez que a competência sobre o assunto é concorrente à União, aos estados e ao DF. 

Comentários 

GABARITO: ALTERNATIVA C. 

A questão exigiu o conhecimento sobre a competência privativa da União em legislar sobre atividades 
nucleares de qualquer natureza, nos termos do art. 22, XXVI da CF/88. 

Portanto, a norma municipal publicada é INCONSTITUCIONAL, haja vista que a competência sobre o assunto 
é privativa da União. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

399. Em relação ao tempo de contribuição, considere: 

I. O tempo de contribuição já considerado para concessão de qualquer aposentadoria prevista no 
Regulamento da Previdência Social ou por outro regime de previdência social. 
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II. O período de contribuição efetuada por segurado depois de ter deixado de exercer atividade 
remunerada que o enquadrava como segurado obrigatório da previdência social. 

III. O tempo de exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que tenha 
havido contribuição em época própria e não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro 
regime de previdência social. 

IV. O período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, entre 
períodos de atividade. 

Segundo as normas previdenciárias, será considerado como tempo de contribuição o que consta APENAS 
em 

A) I e II. 

B) I e IV 

C) II e III 

D) III e IV. 

E) II, III e IV 

Comentários 

A questão aborda algumas regras relativas à contagem de tempo de contribuição no sistema de previdência 
social, constantes do Decreto nº 3048/99. 

Assertiva I: 

ERRADA. 

Por expressa disposição legal, o tempo de contribuição já considerado para concessão de qualquer 
aposentadoria prevista no Regulamento da Previdência Social ou por outro regime de previdência social não 
será considerado como tempo de contribuição, nos termos do artigo 60, § 1º, do Decreto nº 3.048/99. 

Assertiva II: 

CERTA. 

A legislação determina que o período de contribuição efetuada por segurado depois de ter deixado de 
exercer atividade remunerada que o enquadrava como segurado obrigatório da previdência social será 
considerado tempo de contribuição, nos termos do artigo 60, II, do Decreto nº 3048/99. 

Assertiva III: 

CERTA. 

A legislação determina que o tempo de exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, 
desde que tenha havido contribuição em época própria e não tenha sido contado para efeito de 
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aposentadoria por outro regime de previdência social, será considerado tempo de contribuição, nos termos 
do artigo 60, XIX, do Decreto nº 3048/99. 

Assertiva IV: 

CERTA. 

A legislação determina que o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria 
por invalidez, entre períodos de atividade, será considerado tempo de contribuição, nos termos do artigo 
60, III, do Decreto nº 3048/99. 

Assim, estão certas as assertivas II, III e IV e a alternativa a ser marcada é a de letra E. 

400. A Lei no 8.213/91 que regulamenta as prestações e os benefícios da Previdência Social estabelece 
que 

A) a aposentadoria por tempo de serviço, o abono de permanência em serviço, os pecúlios e a reabilitação 
profissional são benefícios exclusivos do segurado e não se estendem aos seus dependentes. 

B) somente poderão se beneficiar do auxílio-acidente os segurados na qualidade de empregado, incluindo o 
doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. 

C) o auxílio-doença será devido a todos os segurados a contar do 16o dia do afastamento da atividade, 
independentemente de carência e consistirá numa renda mensal correspondente a 80% do salário-de-
benefício. 

D) a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou 
não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial, no caso de morte presumida e o valor mensal será de 
91 % do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse 
aposentado por invalidez. 

E) é vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com pensão por morte e auxílio-acidente, assim 
como não é permitido o recebimento conjunto de salário maternidade e pensão por morte. 

Comentários 

A questão demandou conhecer diversos aspectos sobre as características gerais dos benefícios e serviços do 
Regime Geral de Previdência Social, como a possibilidade de recebimento conjunto de seguro-desemprego 
com  pensão morte ou auxílio-acidente (art. 124, parágrafo único da Lei n. 8.213/91), o valor da renda mensal 
da pensão por morte (art. 75 da Lei n. 8.213/91), a carência de doze contribuições para o deferimento de 
auxílio-doença (art. 25, inciso I, da Lei n. 8.213/91), quais os segurados contemplados com o direito ao 
recebimento de auxílio-acidente (art. 18, § 1o, da Lei n. 8.213/91), e os serviços que são devidos aos 
dependentes (art. 18, inciso III, alínea c, da Lei n. 8.213/91). 

A) a aposentadoria por tempo de serviço, o abono de permanência em serviço, os pecúlios e a reabilitação 
profissional são benefícios exclusivos do segurado e não se estendem aos seus dependentes. 

ERRADA. 
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A alternativa está incorreta porque a reabilitação profissional é prestação devida também aos dependentes, 
e não apenas aos segurados, conforme art. 18, inciso III, alínea c, da Lei n. 8.213/91. 

B) somente poderão se beneficiar do auxílio-acidente os segurados na qualidade de empregado, incluindo o 
doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. 

CERTA. 

A questão está correta porque apenas os segurados empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso 
e segurado especial podem ser contemplados com o benefício de auxílio-acidente, conforme art. 18, § 1o, 
da Lei n. 8.213/91. 

C) o auxílio-doença será devido a todos os segurados a contar do 16o dia do afastamento da atividade, 
independentemente de carência e consistirá numa renda mensal correspondente a 80% do salário-de-
benefício. 

ERRADA. 

A questão demandou o conhecimento do art. 25, inciso I, da Lei n. 8.213/91, o qual expressamente prevê a 
necessidade de carência de 12 contribuições mensais para o deferimento do auxílio-doença, o que torna a 
assertiva incorreta, portanto. 

D) a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou 
não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial, no caso de morte presumida e o valor mensal será de 
91 % do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse 
aposentado por invalidez. 

ERRADA. 

A alternativa está incorreta porque o valor da pensão por morte é de 100% do valor da aposentadoria a que 
o segurado faria jus ou recebia ao tempo do passamento, conforme dicção do art. 75 da Lei n. 8.213/91. 

E) é vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com pensão por morte e auxílio-acidente, assim 
como não é permitido o recebimento conjunto de salário maternidade e pensão por morte. 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta porque é possível o recebimento conjunto de seguro-desemprego com pensão por 
morte ou auxílio-acidente, consoante art. 124, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91. 

401. Quanto ao benefício de aposentadoria, dentre as normas reguladoras previdenciárias, consta que 

A) a concessão da aposentadora por invalidez em caso de doença profissional ou do trabalho no Regime 
Geral da Previdência Social depende de carência de doze contribuições mensais. 

B) o valor da aposentadoria por invalidez no Regime Geral da Previdência Social do segurado que necessitar 
da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 30% até que o valor da aposentadoria atinja o 
limite máximo legal. 
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C) a aposentadoria por idade no Regime Próprio da Previdência Social será devida ao segurado que, cumprida 
a carência de 180 contribuições mensais, completar 65 anos de idade, se homem, e 60 se mulher, reduzidos 
em cinco anos para os que exerçam atividades rurais, exceto os empresários e os professores de qualquer 
nível ou natureza. 

D) a aposentadoria especial no Regime Geral de Previdência Social será devida, uma vez cumprida a carência 
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. 

E) os servidores abrangidos pelo regime de previdência própria previsto na Constituição Federal serão 
aposentados por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ainda 
que decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 

Comentários 

A questão exigiu do candidato que conhecesse regras gerais dos benefícios previdenciários, dentre elas os 
requisitos que ensejam a aposentadoria especial, a ser concedida aos trabalhadores que laborem em 
condições de riscos à sua integridade física, nos prazos de 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade 
desempenhada, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.213/91. 

A) a concessão da aposentadora por invalidez em caso de doença profissional ou do trabalho no Regime 
Geral da Previdência Social depende de carência de doze contribuições mensais. 

ERRADA. 

A alternativa está incorreta porque a aposentadoria por invalidez, assim como o auxílio-doença, que tenham 
por fato gerador doença profissional independem de carência, conforme art. 26, inciso II da Lei n. 8.213/91. 

B) o valor da aposentadoria por invalidez no Regime Geral da Previdência Social do segurado que necessitar 
da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 30% até que o valor da aposentadoria atinja o 
limite máximo legal. 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta porque o valor adicional devido aos segurados que demandem assistência 
permanente de terceiro é de 25%, conforme art. 45 da Lei n. 8.213/91. 

C) a aposentadoria por idade no Regime Próprio da Previdência Social será devida ao segurado que, cumprida 
a carência de 180 contribuições mensais, completar 65 anos de idade, se homem, e 60 se mulher, reduzidos 
em cinco anos para os que exerçam atividades rurais, exceto os empresários e os professores de qualquer 
nível ou natureza. 

ERRADA. 

A alternativa está incorreta porque não se excepciona os professores e empresários da regra geral, já que 
eles também possuem o direito de aposentar-se por idade, preenchidos os requisitos da carência e idade 
mínima, conforme art. 48, caput e §1º da Lei n. 8.213/91. 
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D) a aposentadoria especial no Regime Geral de Previdência Social será devida, uma vez cumprida a carência 
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. 

CERTA. 

A assertiva está correta, pois traz a hipótese da aposentadoria especial, a ser concedida aos trabalhadores 
que laborem em condições de riscos à sua integridade física, nos prazos de 15, 20 ou 25 anos, conforme a 
atividade desempenhada, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.213/91. 

E) os servidores abrangidos pelo regime de previdência própria previsto na Constituição Federal serão 
aposentados por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ainda 
que decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta porque os servidores que sofram acidente em serviço, moléstia profissional ou 
doença grava, contagiosa ou incurável, serão aposentados por invalidez com proventos integrais, conforme 
art. 40, §1º da CF/88. 

402. Quanto aos regimes de previdência social previstos na Constituição Federal do Brasil, é correto 
afirmar: 

A) No Regime Próprio da Previdência Social é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 
concessão de aposentadoria, ressalvados exclusivamente os casos de atividades exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. 

B) Os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social serão aposentados compulsoriamente, aos setenta 
e cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

C) É permitido o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios na qualidade de patrocinador, situação na qual a sua contribuição normal poderá exceder em 
até 50% a do segurado. 

D) O Regime de Previdência Privada terá caráter complementar e será organizado de forma vinculada ao 
Regime Geral de Previdência Social, observando o aspecto contributivo, a filiação obrigatória, e a 
preservação do equilíbrio financeiro e atuarial 

E) A compensação financeira entre os regimes recompõe o equilíbrio atuarial dos regimes de previdência, 
havendo permissivo constitucional para que, em caso de aposentadoria, seja assegurada a contagem 
recíproca do tempo de contribuição na Administração pública e na atividade privada, rural e urbana. 

Comentários 

A questão aborda algumas regras relativas aos benefícios prestados pelos regimes geral e e próprios de 
previdência social.  



 

 

 

 

 

473 
569 

A) No Regime Próprio da Previdência Social é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 
concessão de aposentadoria, ressalvados exclusivamente os casos de atividades exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. 

ERRADA. 

As pessoas com deficiência e as pessoas que exercem atividade de risco também estão excepcionadas da 
proibição de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, conforme 
estabelecido pelo artigo 40, § 4º, da Constituição, na redação vigente à data da prova. A Emenda 
Constitucional nº 103/19 modificou a redação do dispositivo, especificando as atividades de risco mas não 
alterando o espírito da resposta. 

B) Os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social serão aposentados compulsoriamente, aos setenta 
e cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

ERRADA. 

A aposentadoria compulsória no RGPS não é automática. Trata-se de faculdade da empresa que pode ser 
exercida quando o trabalhador completa sessenta e cinco anos, se do sexo feminino, ou setenta anos, se do 
sexo masculino, conforme o artigo 51 da Lei nº 8.213/91. 

C) É permitido o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios na qualidade de patrocinador, situação na qual a sua contribuição normal poderá exceder em 
até 50% a do segurado. 

ERRADA. O limite máximo do aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios na qualidade de patrocinador é o mesmo valor da contribuição do segurado, e 
não de metade desta, conforme artigo 202, § 3º, da Constituição. 

D) O Regime de Previdência Privada terá caráter complementar e será organizado de forma vinculada ao 
Regime Geral de Previdência Social, observando o aspecto contributivo, a filiação obrigatória, e a 
preservação do equilíbrio financeiro e atuarial 

ERRADA. 

O regime de previdência privada é autônomo em relação ao RGPS e será baseado na constituição de reservas 
que garantam o benefício contratado, conforme o artigo 202 da Constituição. 

E) A compensação financeira entre os regimes recompõe o equilíbrio atuarial dos regimes de previdência, 
havendo permissivo constitucional para que, em caso de aposentadoria, seja assegurada a contagem 
recíproca do tempo de contribuição na Administração pública e na atividade privada, rural e urbana. 

CERTA. 

Por expressa disposição constitucional, é garantido o direito à contagem recíproca de tempo de contribuição 
entre os diversos regimes, mediante a respectiva compensação financeira entre eles, conforme disposto no 
artigo 201, § 9º, da Constituição. 
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403. A Constituição Federal do Brasil e a legislação infraconstitucional que dispõe sobre planos de 
benefícios e custeio da previdência social preveem, como princípio básico da seguridade social, 

A) uniformidade e equivalência dos benefícios entre as populações urbanas e rurais, podendo haver 
diferenciação entre os serviços dessas populações criada por meio de lei complementar com objetivo de 
adequar os serviços às características regionais de cada atividade. 

B) universalidade na prestação dos benefícios e serviços, considerado o caráter seletivo e distributivo na 
cobertura e no atendimento. 

C) preexistência do custeio em relação ao benefício ou serviço para que haja previsão anterior da fonte de 
recursos que financiará a criação ou ampliação de qualquer benefício ou serviço da previdência pública. 

D) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão conjunta tripartite da 
comunidade, composta de representantes do governo, dos trabalhadores e dos empresários nos órgão 
colegiados. 

E)  solidariedade, também denominado universalidade de cobertura, que prevê não haver um único tipo de 
benefício ou serviço, mas diversos, que são concedidos e mantidos de forma seletiva observando a 
necessidade de cada contribuinte 

Comentários 

A questão exigiu conhecer os princípios e diretrizes básicos que orientam o Regime Geral de Previdência 
Social, previstos no art. 194 da Constituição Federal de 1988. 

A) uniformidade e equivalência dos benefícios entre as populações urbanas e rurais, podendo haver 
diferenciação entre os serviços dessas populações criada por meio de lei complementar com objetivo de 
adequar os serviços às características regionais de cada atividade. 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta porque o art. 194, §Ú, inciso II, da CF/88, prevê a equivalência e a uniformidade 
dos benefícios para as populações urbanas e rurais, não permitindo a diferenciação. Além disso, não se exige 
lei complementar para a criação desses benefícios. 

B) universalidade na prestação dos benefícios e serviços, considerado o caráter seletivo e distributivo na 
cobertura e no atendimento. 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta porque o caráter seletivo e distributivo é característica a ser observada para a 
prestação dos benefícios e serviços, e não para a cobertura do atendimento, que deve ser universal, 
conforme art. 194, §Ú, incisos I e III da CF/88. 

C) preexistência do custeio em relação ao benefício ou serviço para que haja previsão anterior da fonte de 
recursos que financiará a criação ou ampliação de qualquer benefício ou serviço da previdência pública. 

CERTA. 
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A alternativa está correta pois apregoa a literalidade do art. 195, §5º da CF/88, o qual determina que nenhum 
benefício ou serviço do Regime Geral de Previdência Social pode ser criado sem antes ser definida a fonte de 
custeio para tanto. 

D) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão conjunta tripartite da 
comunidade, composta de representantes do governo, dos trabalhadores e dos empresários nos órgão 
colegiados. 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta porque a gestão conjunta se dará de forma quadripartite, com a participação de 
representantes dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados, 
conforme art. 194, §Ú, inciso VII, da CF/88.   

E)  solidariedade, também denominado universalidade de cobertura, que prevê não haver um único tipo de 
benefício ou serviço, mas diversos, que são concedidos e mantidos de forma seletiva observando a 
necessidade de cada contribuinte 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta porque o princípio da solidariedade não é sinônimo de princípio da universalidade 
de cobertura do atendimento. O princípio da solidariedade está relacionado às bases de financiamento do 
regime geral, dever que incumbe a toda a sociedade, conforme art. 195 da CF/88. 

404. No que se refere à previdência complementar, julgue o próximo item. 

A previdência complementar privada é de caráter facultativo, possui natureza jurídica contratual sui 
generis e é organizada de forma autônoma relativamente ao regime geral de previdência social. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 

De acordo com o artigo 202 da Constituição Federal. Abaixo: 

"Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de FORMA AUTÔNOMA 
EM RELAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, será facultativo, baseado na constituição de 
reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar." 

Ademais, De acordo com a súmula 563 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades 
abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com 
entidades fechadas." 
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De acordo com Frederico Amado: "É sui generis porque embora a vinculação às entidades de previdência 
complementar privada se faça mediante contrato há forte ingerência estatal nessa relação. Com efeito, a 
autonomia da vontade - traço característico dos contratos - é mitigada. Daí se dizer que é um contrato, mas 
sui generis, isto é, com peculiaridades de direito público/social." (Direito Previdenciário - SInopses para 
Concurso - Vol 27 - Frederico Amado - Ed. Juspodivum - 2017 - página 641.) 

405. A respeito do acidente de trabalho e das ações judiciais em matéria previdenciária, julgue o item 
subsequente. 

Nos termos do entendimento do STJ, nas demandas ajuizadas pelo INSS contra o empregador do segurado 
falecido em acidente laboral nas quais se vise o ressarcimento dos valores decorrentes do pagamento da 
pensão por morte, o termo a quo da prescrição quinquenal será a data do acidente. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA 

Nos termos da jurisprudência do STJ, abaixo: 

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SEGURADO FALECIDO EM ACIDENTE DE TRABALHO. DEMANDA 
RESSARCITÓRIA AJUIZADA PELO INSS CONTRA O EMPREGADOR. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO 
ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 103 E 104 DA LEI Nº 8.213/91.1. Nas 
demandas ajuizadas pelo INSS contra o empregador do segurado falecido em acidente laboral, visando ao 
ressarcimento dos danos decorrentes do pagamento da pensão por morte, o termo a quo da prescrição da 
pretensão é a data da concessão do referido benefício previdenciário. 2. Em razão do princípio da isonomia, 
é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional da ação de regresso 
acidentária movida pelo INSS em face de particular. 3. A natureza ressarcitória de tal demanda afasta a 
aplicação do regime jurídico-legal previdenciário, não se podendo, por isso, cogitar de imprescritibilidade de 
seu ajuizamento em face do empregador. 4. Recurso especial a que nega provimento. (REsp 1457646/PR, 
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014). 

A respeito do acidente de trabalho e das ações judiciais em matéria previdenciária, julgue o item 
subsequente. 

406. Nos casos de acidente de trabalho, competirá à justiça comum estadual a apreciação das ações 
regressivas propostas pelo INSS contra as empresas negligentes. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA 

Nos termos do artigo 109, I, da CF/88: 
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"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

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

A Súmula Vinculante nº 22 salienta: A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de 
indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado 
contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando 
da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004. 

Tratando-se de Ação regressiva, a jurisprudência do STJ enfatiza: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE 
DO TRABALHO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELO INSS CONTRA O EMPREGADOR. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA FEDERAL. Compete à Justiça comum processar e julgar ação proposta pelo INSS objetivando o 
ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento de pecúlio e pensão por morte acidentária, em 
razão de acidente de trabalho ocorrido nas dependências da empresa ré, por culpa desta. O litígio não tem 
por objeto a relação de trabalho em si, mas sim o direito regressivo da autarquia previdenciária, que é regido 
pela legislação civil. Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
(STJ - CC: 59970 RS 2006/0050989-3, Relator: Ministro CASTRO FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2006, S2 
- SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 19.10.2006 p. 237) 

407. A respeito do acidente de trabalho e das ações judiciais em matéria previdenciária, julgue o item 
subsequente. 

De acordo com a jurisprudência do STJ, a posterior reforma de decisão judicial que, tendo antecipado a 
tutela pleiteada, tiver possibilitado o imediato gozo do benefício previdenciário obrigará o autor da ação 
a devolver os valores indevidamente recebidos. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 

A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários 
indevidamente recebidos. STJ. 1ª Seção. REsp 1401560-MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. 
Ari Pargendler, julgado em 12/2/2014 (recurso repetitivo) (Info 570). 

Fonte: CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Devolução dos benefícios previdenciários recebidos por decisão 
judicial reformada. Buscador Dizer o Direito, Manaus. 

408. No tocante às recentes alterações impostas aos benefícios previdenciários, julgue o item seguinte. 

O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a partir do trigésimo dia de seu afastamento da 
atividade laboral. 

A) Certo. 
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B) Errado. 

Comentários 

ERRADA 

Nos termos do artigo 60 da Lei n° 8.213/1991: O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar 
do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do 
início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. 

409. No tocante às recentes alterações impostas aos benefícios previdenciários, julgue o item seguinte. 

O segurado que preencher as condições para a percepção da aposentadoria por tempo de contribuição 
integral poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial se o 
total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição alcançar os limites mínimos 
indicados em lei. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 

Nos termos do artigo 29-C da Lei nº 8.213/91: 

"Art. 29-C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá 
optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante 
da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da 
aposentadoria, for: (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de 
trinta e cinco anos; ou (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 
trinta anos. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

§ 1º Para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de tempo de 
contribuição e idade. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015)." 

NOVIDADE LEGISLATIVA: Importante atentar à alteração da regra de pontuação emanada no artigo 15 da 
Emenda Constitucional nº 103/2019, em que foi mudada a pontuação com o intuito de atingir o limite de 
100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem, para a aposentadoria. 

410. No tocante às recentes alterações impostas aos benefícios previdenciários, julgue o item seguinte. 
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Constatada — em processo judicial em que tenham sido assegurados o contraditório e a ampla defesa — 
simulação ou fraude no casamento ou na união estável com a finalidade de obter benefício previdenciário, 
o cônjuge, ou o(a) companheiro(a) supérstite, perderá o direito à pensão por morte. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 

Nos termos do artigo 74, parágrafo 2º, da Lei 8.213/91: "Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o 
companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou 
na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, 
apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa." 

411. Acerca do custeio da seguridade social, julgue o item que se segue. 

O fato gerador das contribuições destinadas ao custeio da seguridade social, calculadas com base na 
remuneração, ocorre na data do pagamento dessas contribuições. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA 

Nos termos do § 2º, do art. 43, da Lei nº 8.212/91. Abaixo: 

"Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição 
previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias 
devidas à Seguridade Social.  

(...) 

§ 2º Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço." 

412. Acerca do custeio da seguridade social, julgue o item que se segue. 

O salário-maternidade é o único benefício da previdência social que integra o salário de contribuição. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA 
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Nos termos da Lei nº 8.212/91, art. 28, § 9º, alínea "a". In verbis: 

"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: 

(...) 

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

a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade; 

Ademais, o artigo 31, da Lei nº 8.213, salienta: "O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário-de-
contribuição, para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que 
couber, o disposto no art. 29 e no art. 86, § 5º. 

Dessa forma, integram o salário-de-contribuição o salário-maternidade e o auxílio-acidente. 

A assertiva foi considerada certa no gabarito preliminar, mas após foi ANULADA pela banca examinadora 
com a seguinte justificativa: Deferido c/ anulação A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. 

413. A respeito do surgimento e da evolução da seguridade social, julgue o item a seguir. 

A Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919, ao constitucionalizar um conjunto 
de direitos sociais, colocando-os no mesmo plano dos direitos civis, marcaram o início da fase de 
consolidação da seguridade social. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Apesar de existir outros documentos públicos tratando de seguridade social anteriores às constituições 
Mexicana de 1917 e de Weimar de 1919, tais documentos constitucionais inauguram o Estado Social de 
Direito e marcam a segunda dimensão dos direitos fundamentais. 

Tratando-se de seguridade social, cronologicamente, temos: 

1601 - Lei dos Pobres, na Inglaterra, com, caráter assistencial; 

1883 - Criação do Auxílio-doença, na Alemanha; 

1884 - Criação da cobertura para acidentes de trabalho, na Alemanha; 

1889 - Criação do Seguro de Invalidez e velhice na Alemanha; 

1917 - Constituição Mexicana, considerada a primeira a estruturar uma previdência social; 
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1919 - Constituição Alemã de Weimar; 

1935 - Social Security Act, criando a previdência dos Estados Unidos; 

1942 - Plano Beveridge, na Inglaterra, que uniu os três ramos da seguridade: saúde, assistência social e 
previdência social . 

Ademais, a Constituição Mexicana de 1917 foi a primeira constituição da história a incluir os chamados 
direitos sociais, dois anos antes da Constituição de Weimar de 1919. Já a Constituição de Weimar de 1919 
representa o auge da crise do Estado Liberal do século XVIII e a ascensão do Estado Social do século XX. Foi 
o marco do movimento constitucionalista que consagrou direitos sociais, de segunda geração/dimensão 
(relativos às relações de produção e de trabalho, à educação, à cultura, à previdência) e reorganizou o Estado 
em função da Sociedade e não mais do indivíduo. Ambas consolidaram o início da seguridade social. 

414. A respeito do surgimento e da evolução da seguridade social, julgue o item a seguir. 

No Brasil, iniciou-se o regime próprio de previdência dos servidores públicos com o advento da Lei Eloy 
Chaves, em 1923, que determinou a criação das caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

A Lei Eloy Chaves é conhecida como o marco da previdência brasileira, com a criação das CAP's (Caixa de 
Aposentadoria e Pensão) das empresas ferroviárias, em 1923. 

Acontece que bem antes foi criado o Montepio Geral, em 1835, sendo esta a primeira entidade de 
previdência privada. 

Ademais, a Constituição brasileira de 1891 estabeleceu a aposentadoria por invalidez para os servidores 
públicos, muito antes também da Lei Eloy Chaves. 

415. Fernando, beneficiário de aposentadoria por idade sob o RGPS desde janeiro de 2010, pretende 
ajuizar uma ação pleiteando a revisão do referido benefício em novembro de 2017. 

Nessa situação hipotética, 

A) Fernando não precisará comprovar o indeferimento, pelo INSS, de requerimento administrativo prévio 
sobre o assunto, salvo se a revisão depender da análise de matéria de fato ainda não apreciada pela 
previdência social. 

B) se for impetrada, a ação será julgada extinta com resolução do mérito, em decorrência da prescrição do 
fundo de direito, que terá aniquilado o seu direito à revisão pretendida. 

C) se for impetrada, a ação será julgada extinta com resolução do mérito, pois seu direito à revisão terá sido 
atingido pelo instituto da decadência. 
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D) Fernando poderá fundamentar o pedido de revisão de aposentadoria no direito à conversão do tempo de 
trabalho em condições especiais, como na hipótese do exercício de atividades rurais. 

E) Fernando poderá pleitear o recálculo do benefício considerando as contribuições recolhidas entre 
fevereiro de 2010 e novembro de 2017. 

Comentários 

A alternativa requereu que se conhecesse as regras pertinentes aos pedidos de revisão de benefícios 
previdenciários, como as hipóteses de necessidade de prévio requerimento administrativo (RE 631240, STF), 
a aplicação do prazo decadencial e prescricional (art. 103 da Lei n. 8.213/91), as condições para a qualificação 
da atividade como especial (art. 57, §5º da Lei n. 8.213/91), e a vedação à desaposentação (RE 381367, STF). 

A) Fernando não precisará comprovar o indeferimento, pelo INSS, de requerimento administrativo prévio 
sobre o assunto, salvo se a revisão depender da análise de matéria de fato ainda não apreciada pela 
previdência social. 

CERTA. 

A assertiva está correta, pois somente haverá necessidade de requerimento administrativo prévio caso o 
pedido de revisão seja fundamentado em fato não levado ao conhecimento da autarquia, consoante 
entendimento desposado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631240. 

B) se for impetrada, a ação será julgada extinta com resolução do mérito, em decorrência da prescrição do 
fundo de direito, que terá aniquilado o seu direito à revisão pretendida. 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta porque aos benefícios do regime geral de previdência social se aplica o prazo 
decadencial do art. 103 da Lei n. 8.213/91, bem assim como a prescrição quinquenal do art. 103, parágrafo 
único, do mesmo diploma. 

C) se for impetrada, a ação será julgada extinta com resolução do mérito, pois seu direito à revisão terá sido 
atingido pelo instituto da decadência. 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta porque o prazo decadencial para revisão do ato de concessão de benefício é de 
dez anos, conforme art. 103 da Lei n. 8.213/91. 

D) Fernando poderá fundamentar o pedido de revisão de aposentadoria no direito à conversão do tempo de 
trabalho em condições especiais, como na hipótese do exercício de atividades rurais. 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta porque o exercício de atividades rurais não se enquadra como trabalho sob 
condições especiais, na esteira do art. 57, § 5º, da Lei n. 8.213/91. 
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E) Fernando poderá pleitear o recálculo do benefício considerando as contribuições recolhidas entre 
fevereiro de 2010 e novembro de 2017. 

ERRADA. 

A alternativa está incorreta porque a revisão do benefício para inclusão de contribuições posteriores ao 
jubilamento (desaposentação) não é constitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal 
(RE 381367). 

416. O regime de previdência complementar pode ser constituído 

A) por entidades fechadas, que devem prever os institutos do resgate e da portabilidade, mesmo se o 
participante não cessar o vínculo empregatício com o patrocinador. 

B) sob o modelo de regime de repartição de reservas e tem caráter eminentemente facultativo. 

C) por entidades abertas, estas sempre sob a forma de sociedade anônima, sendo acessível a quaisquer 
pessoas físicas. 

D) por entidades abertas e fechadas, que têm de assegurar aos participantes o direito à portabilidade, 
inclusive com a transferência de recursos financeiros entre os participantes. 

E) por entidades abertas, que podem instituir planos de benefícios coletivos, garantidos aos empregados de 
um mesmo empregador, sem possibilidade de alcançar empresas àquele coligadas. 

Comentários 

A questão exigiu que se conhecesse as características gerais do regime complementar de previdência social, 
contido na Lei Complementar n. 109/2001, o qual tem por objetivo ser autônomo em relação ao regime geral 
de previdência social, de filiação facultativa, conforme art. 202 da CF/88. 

A) por entidades fechadas, que devem prever os institutos do resgate e da portabilidade, mesmo se o 
participante não cessar o vínculo empregatício com o patrocinador. 

ERRADA. 

A alternativa está incorreta porque as entidades que constituem o regime complementar de previdência 
podem ser fechadas ou abertas, conforme art. 4º da Lei Complementar n. 109/2001, e a portabilidade 
somente pode acontecer se houver cessação do vínculo com o empregador, na forma do art. 14, §1º da Lei 
Complementar n. 109/2001. 

B) sob o modelo de regime de repartição de reservas e tem caráter eminentemente facultativo. 

ERRADA. 

A alternativa está errada porque o regime complementar de previdência é constituído sob a forma de 
capitalização, isto é, cada segurado forma reservas para garantir o seu próprio benefício, conforme art. 1º 
da Lei Complementar n. 109/2001 e art. 202 da CF/88. 
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C) por entidades abertas, estas sempre sob a forma de sociedade anônima, sendo acessível a quaisquer 
pessoas físicas. 

CERTA. 

A assertiva está correta porque as entidades abertas que constituem o regime complementar de previdência 
precisam ser constituídas sob a forma de sociedade anônima, e seus planos são acessíveis a quaisquer 
pessoas físicas, na esteira do art. 36 da Lei Complementar n. 109/2001. 

D) por entidades abertas e fechadas, que têm de assegurar aos participantes o direito à portabilidade, 
inclusive com a transferência de recursos financeiros entre os participantes. 

ERRADA. 

A alternativa está incorreta porque é vedada a previsão de transferência de recursos financeiros entre os 
participantes do plano complementar de previdência, conforme arts. 14, inciso II combinado com 15, inciso 
II da Lei Complementar n. 109/2001. 

E) por entidades abertas, que podem instituir planos de benefícios coletivos, garantidos aos empregados de 
um mesmo empregador, sem possibilidade de alcançar empresas àquele coligadas. 

ERRADA. 

A alternativa está incorreta porque os planos coletivos de entidades abertas de previdência complementar 
podem alcançar os empregados de empresas coligadas, de um mesmo empregador, conforme art. 26, inciso 
II e § 3º, da Lei Complementar n. 109/2001. 

417. De acordo com o RPPS, julgue o item a seguir. 

I O tempo de serviço em atividade privada vinculada à previdência social será contado somente para efeito 
de aposentadoria e disponibilidade. 

II A concessão de aposentadoria por invalidez permanente ao servidor independe do cumprimento de 
tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público. 

III Mesmo quando cumpridos os requisitos para o recebimento de aposentadoria no RPPS e no RGPS, é 
vedado o recebimento cumulativo de proventos oriundos dos dois regimes. 

IV Os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo RPPS são sempre imunes à incidência de 
contribuição. 

Estão certos apenas os itens 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) II e IV. 

E) III e IV. 
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Comentários 

GABARITO: ALTERNATIVA A. 

ASSERTIVA I. 

CERTA. 

Nos termos do art. 103, V, lei. 8.112/1990, que diz: “contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e 
disponibilidade o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social”. 

ASSERTIVA II. 

CERTA. 

Conforme previsão do Artigo 40, §1º, I, da Constituição Federal, os servidores abrangidos pelo RPPS serão 
aposentados por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

ASSERTIVA III. 

ERRADA 

O servidor pode acumular aposentadorias de regimes previdenciários distintos, pois a Constituição Federal 
veda apenas a percepção de mais de uma aposentadoria oriunda do Regime Próprio de Previdência, salvo as 
hipóteses excepcionais de cargos acumuláveis, conforme artigo 40, §6º, da Constituição Federal. 

ASSERTIVA IV. 

ERRADA. 

De acordo com o art. 40, § 18, CF incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões 
concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido 
para os servidores titulares de cargos efetivos. 

418. Se um empregado de determinada empresa, filiado ao RGPS há dois anos, sofrer acidente de 
trânsito que o incapacite temporariamente para o exercício de atividade laboral, a ele será assegurado o 
direito 

A) ao recebimento de auxílio-doença, desde o primeiro dia de afastamento da atividade e pelo período que 
durar a sua incapacidade. 

B) a receber benefício durante a licença pela incapacidade temporária, sendo esse período descontado do 
tempo de contribuição. 

C) a aposentadoria por invalidez, que, por sua natureza, independerá de carência, e cujo valor será acrescido 
de 50% no caso de necessidade de assistência permanente. 

D) ao auxílio-doença, que consiste em uma renda mensal correspondente a 91% do salário-de-benefício. 
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E) ao benefício do auxílio-acidente, de caráter vitalício, caso o acidente tenha ocorrido em horário de 
trabalho. 

Comentários 

A questão exigiu que se identificasse que o benefício devido por conta de incapacidade temporária é o 
auxílio-doença, prevista no art. 59 da Lei n. 8.213/91. 

A) ao recebimento de auxílio-doença, desde o primeiro dia de afastamento da atividade e pelo período que 
durar a sua incapacidade. 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta porque o benefício previdenciário de auxílio-doença somente é devido a partir do 
16º dia de incapacidade, conforme art. 59 combinado com art. 60, § 3º, ambos da Lei n. 8.213/91. 

B) a receber benefício durante a licença pela incapacidade temporária, sendo esse período descontado do 
tempo de contribuição. 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta porque o auxílio-doença será computado como tempo de contribuição caso 
intercalado com período de labor, na esteira da previsão do art. 55, II da Lei n. 8.213/91. 

C) a aposentadoria por invalidez, que, por sua natureza, independerá de carência, e cujo valor será acrescido 
de 50% no caso de necessidade de assistência permanente. 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta porque a incapacidade é apenas temporária, e a aposentadoria por invalidez é 
benefício pago por conta de incapacidade permanente, com adicional de 25% em caso de ser necessária a 
assistência permanente de terceiros, na esteira do art. 42 e art. 45, ambos da Lei n. 8.213/91. 

Quanto à carência, somente seria dispensada em caso de acidente de trabalho ou evento equiparado, 
conforme art. 26, inciso II, da Lei n. 8213/91. 

D) ao auxílio-doença, que consiste em uma renda mensal correspondente a 91% do salário-de-benefício. 

CERTA. 

A alternativa está correta porque a incapacidade do empregado é apenas temporária, fazendo jus ao 
recebimento de auxílio-doença, com renda de 91% do salário de benefício, conforme arts. 59 e 61 da Lei n. 
8.213/91. 

E) ao benefício do auxílio-acidente, de caráter vitalício, caso o acidente tenha ocorrido em horário de 
trabalho. 
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ERRADA. 

A assertiva está incorreta porque o auxílio-acidente é devido em casos de redução da capacidade laboral 
para a atividade habitual, na preleção do art. 86 da Lei n. 8.213/91. 

419. O princípio que, norteando a CF quanto à seguridade social, tem extrema relevância para o 
cumprimento dos objetivos constitucionais de bem-estar e justiça social, por eleger as contingências 
sociais a serem acobertadas e os requisitos para a garantia da distribuição de renda, é o princípio da 

A) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

B) diversidade da base de financiamento. 

C) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais.  

D) equidade na forma de participação no custeio. 

E) universalidade da cobertura e do atendimento. 

Comentários 

A questão exigiu conhecimento dos princípios constitucionais relativos à seguridade social inscritos no art. 
194, § 1º incisos I a VII, da CF/88. 

A) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

CERTA 

É com base no princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços que se deve 
eleger as contingências sociais a serem acobertadas e os requisitos para a garantia da distribuição de renda. 
Este princípio está expresso no art. 194, parágrafo único, inciso III, da CF/88. 

B) diversidade da base de financiamento. 

ERRADA 

O enunciado está relacionado ao princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 
serviços. 

O princípio da diversidade da base de financiamento, que tem previsão no art. 194, parágrafo único, inciso 
VI, da CF/88, recentemente alterado pela EC 103, de 2019, está diretamente relacionado à ideia de que a 
base de financiamento da seguridade social deve ser a mais ampla possível. 

C) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais.  

ERRADA 

O enunciado aborda o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, 
previsto no art. 194, § único, inciso III, da CF/88. 
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O princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e 
rurais, previsto no art. 194, § único, inciso II, da CF/88, possui outro escopo, está voltado a suprimir as 
históricas desigualdades entre os trabalhadores dos centros urbanos e os das áreas rurais. 

D) equidade na forma de participação no custeio. 

ERRADA 

O enunciado se refere ao princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, 
previsto no art. 194, § único, inciso III, da CF/88. 

O princípio equidade na forma de participação no custeio, previsto no art. 194, § único, inciso V, CF/88, tem 
por escopo conferir maior justiça entre os financiadores da seguridade social, estabelecendo que quem 
ganha mais deve pagar mais. 

E) universalidade da cobertura e do atendimento. 

ERRADA 

O enunciado está relacionado ao princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 
serviços. 

A universalidade da cobertura e do atendimento, previsto no art. 194, § único, inciso I, CF/88, em sua dupla 
dimensão, objetiva e subjetiva, visa a cobrir todos os riscos sociais e alcançar todas as pessoas que 
necessitem a seguridade social.   

420. Sandra foi contratada, em janeiro de 2013, pela empresa Uni Dune S/A, para trabalhar como 
faxineira, das 08h00 às 17h00, com uma hora de intervalo para refeição e descanso. 

Em abril de 2014, Sandra sofreu acidente do trabalho quando caiu da escada e torceu seu tornozelo, ao 
limpar uma das janelas do escritório da empresa, ficando afastada de suas atividades por quinze dias. 

Em dezembro de 2014, Sandra foi dispensada sem justa causa, quando recebeu corretamente todas as 
verbas rescisórias. Em janeiro de 2016, Sandra propôs reclamação trabalhista em face da empresa Uni 
Dune S/A, pretendendo a reintegração ao trabalho e o pagamento de indenização por danos sofridos. 

Neste caso, Sandra 

A) não poderia ser dispensada, pois tinha direito à estabilidade provisória por período de doze meses, 
contado a partir do retorno ao trabalho. 

B) tem direito à estabilidade provisória, podendo ser reintegrada a qualquer tempo, mesmo exaurido o 
período estabilitário. 

C) não tem direito à estabilidade, uma vez que não ficou afastada por período superior a quinze dias e não 
percebeu benefício previdenciário acidentário. 

D) não tem direito à reintegração, mas apenas ao pagamento de indenização pelo período estabilitário. 

E) é estável, pois apesar de não ter percebido auxílio doença acidentário, sofreu acidente do trabalho que, 
por si só, garante o direito à estabilidade provisória. 
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Comentários 

A questão aborda um caso prático relativo à regulação dos acidentes de trabalho. 

A) não poderia ser dispensada, pois tinha direito à estabilidade provisória por período de doze meses, 
contado a partir do retorno ao trabalho. 

ERRADA. 

O direito à estabilidade provisória decorrente do acidente de trabalho pressupõe o recebimento de benefício 
de auxílio-doença acidentário, o que, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, acontece somente se o 
afastamento ultrapassa a duração de quinze dias. Confira-se, a esse respeito, o artigo 118 da Lei nº 8.213/91. 

B) tem direito à estabilidade provisória, podendo ser reintegrada a qualquer tempo, mesmo exaurido o 
período estabilitário. 

ERRADA. 

O direito à estabilidade provisória decorrente do acidente de trabalho pressupõe o recebimento de benefício 
de auxílio-doença acidentário, o que, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, acontece somente se o 
afastamento ultrapassa a duração de quinze dias. Confira-se, a esse respeito, o artigo 118 da Lei nº 8.213/91. 

C) não tem direito à estabilidade, uma vez que não ficou afastada por período superior a quinze dias e não 
percebeu benefício previdenciário acidentário. 

CERTA. 

O direito à estabilidade provisória decorrente do acidente de trabalho pressupõe o recebimento de benefício 
de auxílio-doença acidentário, o que, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, acontece somente se o 
afastamento ultrapassa a duração de quinze dias. Confira-se, a esse respeito, o artigo 118 da Lei nº 8.213/91. 

D) não tem direito à reintegração, mas apenas ao pagamento de indenização pelo período estabilitário. 

ERRADA. 

O direito à estabilidade provisória decorrente do acidente de trabalho pressupõe o recebimento de benefício 
de auxílio-doença acidentário, o que, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, acontece somente se o 
afastamento ultrapassa a duração de quinze dias. Confira-se, a esse respeito, o artigo 118 da Lei nº 8.213/91. 

E) é estável, pois apesar de não ter percebido auxílio doença acidentário, sofreu acidente do trabalho que, 
por si só, garante o direito à estabilidade provisória. 

ERRADA. 

O direito à estabilidade provisória decorrente do acidente de trabalho pressupõe o recebimento de benefício 
de auxílio-doença acidentário, o que, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, acontece somente se o 
afastamento ultrapassa a duração de quinze dias. Confira-se, a esse respeito, o artigo 118 da Lei nº 8.213/91. 
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DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

421. Em execução trabalhista foi penhorado um bem imóvel de propriedade da empresa executada 
Delta & Gama Produções S/A para garantia do juízo. Houve a interposição de embargos à execução, que 
foram rejeitados pelo Juiz da execução. Nessa situação, caberá à executada interpor 

A) agravo de instrumento no prazo de 15 dias. 

B) recurso de revista no prazo de 8 dias. 

C) recurso ordinário no prazo de 8 dias. 

D) embargos no prazo de 15 dias. 

E) agravo de petição no prazo de 8 dias. 

Comentários 

A questão exigiu o conhecimento do art. 897, a, CLT. 

A) agravo de instrumento no prazo de 15 dias. 

INCORRETA 

Segundo o art. 897, a, CLT, a assertiva está incorreta, pois dos embargos à execução, que foram rejeitados 
pelo Juiz da execução caberá à executada interpor agravo de petição no prazo de 8 dias, e não agravo de 
instrumento. 

B) recurso de revista no prazo de 8 dias. 

INCORRETA 

Segundo o art. 897, a, CLT, a assertiva está incorreta, pois dos embargos à execução, que foram rejeitados 
pelo Juiz da execução caberá à executada interpor agravo de petição no prazo de 8 dias, e não recurso de 
revista. 

C) recurso ordinário no prazo de 8 dias. 

INCORRETA 

Segundo o art. 897, a, CLT, a assertiva está incorreta, pois dos embargos à execução, que foram rejeitados 
pelo Juiz da execução caberá à executada interpor agravo de petição no prazo de 8 dias, e não recurso 
ordinário. 

D) embargos no prazo de 15 dias. 

INCORRETA 
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Segundo o art. 897, a, CLT, a assertiva está incorreta, pois dos embargos à execução, que foram rejeitados 
pelo Juiz da execução caberá à executada interpor agravo de petição no prazo de 8 dias, e não embargos. 

E) agravo de petição no prazo de 8 dias. 

CORRETA 

Segundo o art. 897, a, CLT, a assertiva está correta, pois dos embargos à execução, que foram rejeitados pelo 
Juiz da execução caberá à executada interpor agravo de petição no prazo de 8 dias. 

422. Conforme normas celetistas e entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, no 
Inquérito para Apuração de Falta Grave, 

A) se tiver havido prévio reconhecimento da estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela 
Vara do Trabalho não prejudicará a execução para pagamento dos salários devidos ao empregado, até a data 
da instauração do referido inquérito. 

B) na fase de instrução processual, cada uma das partes poderá indicar no máximo cinco testemunhas, sendo 
admissível a realização de prova pericial. 

C) reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a 
readmiti-lo no serviço e com pagamento dos salários em dobro a que teria direito no período da suspensão. 

D) o dirigente sindical titular somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em 
inquérito judicial, o que não ocorre com o suplente 

E) para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado estável, o empregador 
apresentará reclamação por escrito à Vara do Trabalho, dentro de noventa dias, contados da data da 
suspensão do empregado. 

Comentários 

A questão exigiu do candidato o conhecimento dos arts. 495, 543, §3º, 821, 853, 855, CLT. 

A) se tiver havido prévio reconhecimento da estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela 
Vara do Trabalho não prejudicará a execução para pagamento dos salários devidos ao empregado, até a data 
da instauração do referido inquérito. 

CORRETA 

Segundo o art. 855, CLT, a alternativa está correta, pois se tiver havido prévio reconhecimento da 
estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela Vara do Trabalho não prejudicará a execução 
para pagamento dos salários devidos ao empregado, até a data da instauração do referido inquérito. 

B) na fase de instrução processual, cada uma das partes poderá indicar no máximo cinco testemunhas, sendo 
admissível a realização de prova pericial. 

INCORRETA 
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Segundo o art. 821, CLT, a alternativa está incorreta, pois na fase de instrução processual, cada uma das 
partes poderá indicar no máximo seis testemunhas e não cinco. 

C) reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a 
readmiti-lo no serviço e com pagamento dos salários em dobro a que teria direito no período da suspensão. 

INCORRETA 

Segundo o art. 495, CLT, pois reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o 
empregador obrigado a readmiti-lo no serviço, com pagamento dos salários de forma simples e não em 
dobro. 

D) o dirigente sindical titular somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em 
inquérito judicial, o que não ocorre com o suplente 

INCORRETA 

Segundo o art. 543, §3º, CLT, a assertiva está incorreta, pois o suplente também somente poderá ser 
dispensado por falta grave mediante a apuração em inquérito judicial. 

E) para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado estável, o empregador 
apresentará reclamação por escrito à Vara do Trabalho, dentro de noventa dias, contados da data da 
suspensão do empregado. 

INCORRETA 

Segundo o art. 853, CLT, a alternativa está incorreta, pois para a instauração do inquérito para apuração de 
falta grave contra empregado estável, o empregador apresentará reclamação por escrito à Vara do Trabalho, 
dentro de trinta dias, e não 90, contados da data da suspensão do empregado. 

423. Na reclamação trabalhista ajuizada por Diana em face da sua empregadora AMAS − Autarquia 
Municipal de Assistência Social do Município de Campo Grande, foram analisados dois pedidos. A sentença 
deferiu a pretensão de maior valor e rejeitou a de menor expressão econômica. Na presente situação, de 
acordo com as regras da Consolidação das Leis do Trabalho, a responsabilidade pelas custas processuais 
será 

A) do réu, que deverá arcar com metade do valor, uma vez que sucumbente apenas em um dos dois pedidos, 
à base de 1% sobre o valor atribuído à causa. 

B) do réu, que deverá arcar com o pagamento integral à base de 2% sobre o valor da causa, sem isenção, 
porque tal benefício atinge apenas os órgãos da Administração direta, não abrangendo entes da 
Administração indireta como as Autarquias 

C) de ambas as partes, em rateio de 50%, visto que houve sucumbência parcial, ou seja, foram formulados 
dois pedidos, um foi acolhido e o outro rejeitado; à base de 2% sobre o valor de cada pedido. 

D) do réu, que arcará com o pagamento integral, visto que foi vencido, ainda que em um pedido, à base de 
2% sobre o valor da condenação, ficando a Autarquia Municipal, todavia, isenta na forma da lei. 



 

 

 

 

 

493 
569 

E) de cada uma das partes, na proporção exata de cada pedido, visto que houve sucumbência recíproca, à 
base de 1% sobre o valor de cada pedido. 

Comentários 

A questão exigiu o conhecimento do art. 789, §1º, e 790-A, I, CLT. 

A) do réu, que deverá arcar com metade do valor, uma vez que sucumbente apenas em um dos dois pedidos, 
à base de 1% sobre o valor atribuído à causa. 

INCORRETA 

Segundo o art. 789, §1º, CLT e o art. 790-A, I, CLT, é importante lembrar que quem paga as custas é o vencido. 

E quem será o vencido? 

Será o reclamante quando a ação for improcedente, ou seja, quando ele não ganhar nada. 

Será o reclamado quando a ação for procedente ou parcialmente procedente, ou seja, quando ele ao menos 
perder algum pedido. 

Dito isso, a questão trata de sucumbência recíproca. Ou seja, o reclamante perdeu um pedido e o reclamado 
perdeu outro. Ocorre que o reclamante só pagará as custas quando não ganhar NADA. E no caso em 
específico ele ganhou um pedido. 

Por essa razão, a assertiva está incorreta, pois o vencido foi o réu, ou seja, a autarquia municipal. No entanto, 
por ser isenta de recolhimento de custas não precisará pagar nada. 

B) do réu, que deverá arcar com o pagamento integral à base de 2% sobre o valor da causa, sem isenção, 
porque tal benefício atinge apenas os órgãos da Administração direta, não abrangendo entes da 
Administração indireta como as Autarquias 

INCORRETA 

Segundo o art. 789, §1º, CLT e o art. 790-A, I, CLT, é importante lembrar que quem paga as custas é o vencido. 

E quem será o vencido? 

Será o reclamante quando a ação for improcedente, ou seja, quando ele não ganhar nada. 

Será o reclamado quando a ação for procedente ou parcialmente procedente, ou seja, quando ele ao menos 
perder algum pedido. 

Dito isso, a questão trata de sucumbência recíproca. Ou seja, o reclamante perdeu um pedido e o reclamado 
perdeu outro. Ocorre que o reclamante só pagará as custas quando não ganhar NADA. E no caso em 
específico ele ganhou um pedido. 
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Por essa razão, a assertiva está incorreta, pois o vencido foi o réu, ou seja, a autarquia municipal. No entanto, 
por ser isenta de recolhimento de custas não precisará pagar nada. 

C) de ambas as partes, em rateio de 50%, visto que houve sucumbência parcial, ou seja, foram formulados 
dois pedidos, um foi acolhido e o outro rejeitado; à base de 2% sobre o valor de cada pedido. 

INCORRETA 

Segundo o art. 789, §1º, CLT e o art. 790-A, I, CLT, é importante lembrar que quem paga as custas é o vencido. 

E quem será o vencido? 

Será o reclamante quando a ação for improcedente, ou seja, quando ele não ganhar nada. 

Será o reclamado quando a ação for procedente ou parcialmente procedente, ou seja, quando ele ao menos 
perder algum pedido. 

Dito isso, a questão trata de sucumbência recíproca. Ou seja, o reclamante perdeu um pedido e o reclamado 
perdeu outro. Ocorre que o reclamante só pagará as custas quando não ganhar NADA. E no caso em 
específico ele ganhou um pedido. 

Por essa razão, a assertiva está incorreta, pois o vencido foi o réu, ou seja, a autarquia. No entanto, por ser 
isenta de recolhimento de custas não precisará pagar nada. 

D) do réu, que arcará com o pagamento integral, visto que foi vencido, ainda que em um pedido, à base de 
2% sobre o valor da condenação, ficando a Autarquia Municipal, todavia, isenta na forma da lei. 

CORRETA 

Segundo o art. 789, §1º, CLT e o art. 790-A, I, CLT, é importante lembrar que quem paga as custas é o vencido. 

E quem será o vencido? 

Será o reclamante quando a ação for improcedente, ou seja, quando ele não ganhar nada. 

Será o reclamado quando a ação for procedente ou parcialmente procedente, ou seja, quando ele ao menos 
perder algum pedido. 

Dito isso, a questão trata de sucumbência recíproca. Ou seja, o reclamante perdeu um pedido e o reclamado 
perdeu outro. Ocorre que o reclamante só pagará as custas quando não ganhar NADA. E no caso em 
específico ele ganhou um pedido. 

Por essa razão, a assertiva está correta, pois o vencido foi o réu, ou seja, a autarquia. No entanto, por ser 
isenta de recolhimento de custas não precisará pagar nada. 

E) de cada uma das partes, na proporção exata de cada pedido, visto que houve sucumbência recíproca, à 
base de 1% sobre o valor de cada pedido. 
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INCORRETA 

Segundo o art. 789, §1º, CLT e segundo o art. 790-A, I, CLT, é importante lembrar que quem paga as custas é 
o vencido. 

E quem será o vencido? 

Será o reclamante quando a ação for improcedente, ou seja, quando ele não ganhar nada. 

Será o reclamado quando a ação for procedente ou parcialmente procedente, ou seja, quando ele ao menos 
perder algum pedido. 

Dito isso, a questão trata de sucumbência recíproca. Ou seja, o reclamante perdeu um pedido e o reclamado 
perdeu outro. Ocorre que o reclamante só pagará as custas quando não ganhar NADA. E no caso em 
específico ele ganhou um pedido. 

Por essa razão, a assertiva está incorreta, pois o vencido e, quem deve pagar as custas, é o réu, ou seja, a 
autarquia, e não as duas partes. No entanto, por ser autarquia isenta de recolhimento de custas não precisará 
pagar nada. 

424. No estudo da Teoria Geral do Direito Processual do Trabalho com enfoque nos princípios, fontes, 
hermenêutica e nos métodos de solução dos conflitos trabalhistas, 

A) a autocomposição é uma técnica de solução dos conflitos que consiste na solução direta entre os litigantes 
diante da imposição de interesses de um sobre o outro, sendo exemplos desta modalidade permitida pela 
legislação que regula a ordem trabalhista a greve, o locaute, o poder disciplinar do empregador e a autotutela 
sindical. 

B) por força do princípio da subsidiariedade previsto expressamente no texto consolidado, o direito 
processual comum será aplicado na Justiça do Trabalho exclusivamente pelo critério da omissão da lei 
processual trabalhista. 

C) os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos 
à conciliação e, não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á, obrigatoriamente, em arbitral; 
sendo lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, mesmo depois de encerrado o juízo 
conciliatório. 

D) os costumes, a jurisprudência, a analogia e a autonomia privada coletiva são consideradas fontes materiais 
do direito processual do trabalho, conforme previsão expressa contida na Consolidação das Leis do Trabalho. 

E) os princípios da irrecorribilidade das decisões interlocutórias e da execução ex officio das sentenças se 
restringem aos processos que tramitam pelo rito sumaríssimo na Justiça do Trabalho. 

Comentários 

A questão exige o conhecimento de alguns conceitos da Teoria Geral do Direito Processual do Trabalho, tais 
como princípios, fontes (materiais e formais), hermenêutica (interpretação), bem como dos métodos de 
solução dos conflitos trabalhistas (autotutela, autocomposição e heterocomposição). 
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A) a autocomposição é uma técnica de solução dos conflitos que consiste na solução direta entre os litigantes 
diante da imposição de interesses de um sobre o outro, sendo exemplos desta modalidade permitida pela 
legislação que regula a ordem trabalhista a greve, o locaute, o poder disciplinar do empregador e a autotutela 
sindical. 

ERRADA.  

Ao contrário do afirmado na assertiva, a autocomposição é a atuação das próprias partes conflitantes para 
pôr fim ao conflito sem que haja a intervenção de um terceiro na decisão, sendo que, a principal 
característica que a difere da autotutela, é a ausência de coerção na solução do conflito.  

Assim, a greve, o locaute (vedado pelo ordenamento jurídico) e a autotutela sindical são exemplos de solução 
de conflitos pela autotutela e não pela autocomposição, como mencionado na assertiva.  

Por outro lado, o poder disciplinar do empregador não pode ser considerado como técnica de solução de 
conflitos. 

B) por força do princípio da subsidiariedade previsto expressamente no texto consolidado, o direito 
processual comum será aplicado na Justiça do Trabalho exclusivamente pelo critério da omissão da lei 
processual trabalhista. 

ERRADA.  

O erro da assertiva está na afirmação de que "o direito processual comum será aplicado na Justiça do 
Trabalho exclusivamente pelo critério da omissão da lei processual trabalhista", vez que, de acordo com o 
art. 769 da CLT, o direito processual comum será aplicado na Justiça do Trabalho havendo omissão e 
compatibilidade com as normas previstas no processo do trabalho. 

C) os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos 
à conciliação e, não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á, obrigatoriamente, em arbitral; 
sendo lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, mesmo depois de encerrado o juízo 
conciliatório. 

CERTA.  

A assertiva está em consonância com as disposições contidas no art. 764, caput, § 2º e § 3º da CLT. 

D) os costumes, a jurisprudência, a analogia e a autonomia privada coletiva são consideradas fontes materiais 
do direito processual do trabalho, conforme previsão expressa contida na Consolidação das Leis do Trabalho. 

ERRADA.  

De fato, os costumes e a jurisprudência são considerados como fontes do direito do trabalho. Contudo, ao 
revés do afirmado pela assertiva, são fontes formais, podendo ser utilizados como forma de integração no 
processo do trabalho, conforme previsão expressa no art. 8º da CLT.  
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Por sua vez, o princípio da autonomia privada coletiva autoriza a elaboração de convenções e acordos 
coletivos de trabalho, considerados como fontes formais do direito do trabalho. 

E) os princípios da irrecorribilidade das decisões interlocutórias e da execução ex officio das sentenças se 
restringem aos processos que tramitam pelo rito sumaríssimo na Justiça do Trabalho. 

ERRADA. 

Os princípios da irrecorribilidade das decisões interlocutórias (art. 893, § 1º da CLT) e da execução ex officio 
das sentenças (art. 114, VIII da CF/88) se aplicam a todos os processos que tramitam na Justiça do Trabalho, 
independentemente do rito processual e não apenas aos processos que tramitam pelo rito sumaríssimo, 
como afirmado na assertiva. 

425. Nos termos das normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho e na jurisprudência 
sumulada do Tribunal Superior do Trabalho sobre a Organização Sindical e as negociações coletivas de 
trabalho, 

A) a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas 
constitui o vínculo social básico que se denomina categoria profissional diferenciada. 

B) empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de receber de seu 
empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão 
de classe de sua categoria. 

C) a legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento estende-se à observância de convenção 
coletiva de trabalho, mas não ao acordo coletivo de trabalho, que impõe ação reclamatória individual para 
efetivar o cumprimento das normas, em razão das partes que a compõem. 

D) o empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical goza de estabilidade prevista na lei ainda 
que não exerça na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito 
dirigente. 

E) as disposições de contrato individual de trabalho livremente ajustadas entre as partes podem contrariar 
normas de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho quando mais favoráveis à manutenção do emprego e 
à estabilidade econômica empresarial e, nessas situações, as condições estabelecidas em Acordo 
prevalecerão sobre as estipuladas em Convenção 

Comentários 

A questão exige o conhecimento da organização sindical (cuja divisão se dá por categorias, nos termos do 
disposto no art. 511 da CLT) e da negociação coletiva (legitimidade conferida aos sindicatos para firmarem 
acordos e convenções coletivas de trabalho, conforme disciplina o art. 8º, VI da CF/88), principais pontos do 
Direito Coletivo do Trabalho.   

Exige, ainda, o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, em especial das Súmulas 374, 286 
e 369 do TST. 

A) a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas 
constitui o vínculo social básico que se denomina categoria profissional diferenciada. 
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ERRADA.  

A assertiva conceitua categoria econômica (art. 511, § 1º da CLT) e não categoria profissional diferenciada, 
cuja definição está prevista no art. 511, § 3º da CLT. 

B) empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de receber de seu 
empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão 
de classe de sua categoria. 

CERTA.  

A assertiva está em consonância com o que disciplina a Súmula 374 do TST. 

C) a legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento estende-se à observância de convenção 
coletiva de trabalho, mas não ao acordo coletivo de trabalho, que impõe ação reclamatória individual para 
efetivar o cumprimento das normas, em razão das partes que a compõem. 

ERRADA. 

Ao contrário do afirmado na assertiva, a legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento 
estende-se à observância de acordo ou de convenção coletiva de trabalho, nos termos do disposto na Súmula 
286 do TST. 

D) o empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical goza de estabilidade prevista na lei ainda 
que não exerça na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito 
dirigente. 

ERRADA.  

O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na 
empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente, nos termos 
do previsto no item III da Súmula 369 do TST.  

Assim, o erro da assertiva repousa na afirmação de que "goza de estabilidade prevista na lei ainda que não 
exerça na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente". 

E) as disposições de contrato individual de trabalho livremente ajustadas entre as partes podem contrariar 
normas de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho quando mais favoráveis à manutenção do emprego e 
à estabilidade econômica empresarial e, nessas situações, as condições estabelecidas em Acordo 
prevalecerão sobre as estipuladas em Convenção 

ERRADA.  

Ao revés do afirmado na assertiva, nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie 
normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá prevalecer, sendo considerada nula de pleno 
direito, de acordo com o que preceitua o art. 619 da CLT. 
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Por sua vez, a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), conferiu nova redação ao art. 620 da CLT, para dispor 
que as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas 
em convenção coletiva de trabalho.    

426. Considerando o regramento previsto na Consolidação das Leis do Trabalho a respeito do 
procedimento sumaríssimo, é CORRETO afirmar que  

A) as exceções de incompetência serão decididas em quarenta e oito horas pelo Juízo da Vara do Trabalho.  

B) as testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 
julgamento independentemente de intimação.  

C) a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias do seu ajuizamento.  

D) a sentença mencionará os elementos de convicção do Juízo, observados o relatório, a fundamentação e 
o dispositivo.  

E) estão excluídas do procedimento as demandas em que é parte a Administração Pública direta, autárquica 
e fundacional. 

Comentários 

As alternativas desta questão cobram conhecimentos relativos à aplicação do procedimento sumaríssimo no 
direito processual do trabalho. 

A) as exceções de incompetência serão decididas em quarenta e oito horas pelo Juízo da Vara do Trabalho.  

ERRADA. 

As exceções de incompetência, como quaisquer outras exceções e incidentes, devem ser decididos de plano, 
conforme o artigo 852-G da CLT. 

B) as testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 
julgamento independentemente de intimação.  

ERRADA. 

No procedimento sumaríssimo, é de duas testemunhas o limite para cada parte, conforme artigo 852-H, § 
2º, da CLT. 

C) a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias do seu ajuizamento.  

ERRADA. 

O prázo máximo para apreciação da reclamação é de quinze, não de trinta, dias, conforme artigo 852-B, III, 
da CLT. 

D) a sentença mencionará os elementos de convicção do Juízo, observados o relatório, a fundamentação e 
o dispositivo.  
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ERRADA. 

O relatório é dispensado nas sentenças do procedimento sumaríssimo, conforme artigo 852-I da CLT. 

E) estão excluídas do procedimento as demandas em que é parte a Administração Pública direta, autárquica 
e fundacional. 

CERTA. 

O procedimento sumaríssimo é aplicável exclusivamente aos dissídios individuais, excluídas as demandas em 
que for parte a administração pública, e seu limite de alçada é de quarenta salários mínimos, nos termos 
estabelecidos pelo artigo 852-A da CLT. 

427. Em uma reclamatória trabalhista, concedida a antecipação dos efeitos da tutela antes da sentença, 
de acordo com entendimento sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho, é CORRETO afirmar que 

A) cabe a impetração de mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio.  

B) é própria a interposição de agravo retido, por se tratar de decisão interlocutória.  

C) é oportuna a apresentação de protesto antipreclusivo, considerando a inexistência de recurso próprio.  

D) é cabível a interposição de recurso ordinário, considerando que a decisão recorrida é terminativa do feito 

E) é incabível a manifestação de inconformidade por qualquer medida processual, já que as decisões 
interlocutórias são irrecorríveis no processo do trabalho. 

Comentários 

A questão em análise exigiu do aluno o conhecimento sobre a jurisprudência do Tribunal Superior do 
Trabalho sobre a antecipação dos efeitos da tutela antes da sentença. 

A) cabe a impetração de mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio.  

CERTA. 

Nesse sentido, temos a súmula nº 414 do TST: 

SÚMULA Nº 414 - MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (OU LIMINAR) CONCEDIDA ANTES 
OU NA SENTENÇA  

I - A antecipação da tutela concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de 
segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. A ação cautelar é o meio próprio para se obter 
efeito suspensivo a recurso. 

II - No caso da tutela antecipada (ou liminar) ser concedida antes da sentença, cabe a impetração do 
mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. 

III - A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança que 
impugnava a concessão da tutela antecipada (ou liminar). 
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B) é própria a interposição de agravo retido, por se tratar de decisão interlocutória.  

ERRADA 

A alternativa está errada, pois, embora, segundo Hermes Cramacon, a concessão da tutela antecipada antes 
da sentença seja uma decisão interlocutória, de acordo com o art. 893, §1º da CLT, as interlocutórias do 
processo do trabalho não comportam a interposição de recurso de imediato. 

C) é oportuna a apresentação de protesto antipreclusivo, considerando a inexistência de recurso próprio.  

ERRADA. 

SÚMULA Nº 414/TST: “(...) II - No caso da tutela antecipada (ou liminar) ser concedida antes da sentença, 
cabe a impetração do mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. (...) 

D) é cabível a interposição de recurso ordinário, considerando que a decisão recorrida é terminativa do feito 

ERRADA.  

A alternativa está errada, pois, além de a concessão da tutela antecipada antes da sentença ser uma decisão 
interlocutória, conforme Hermes Cramacon, a súmula 414 do TST deixa clara que cabe a interposição de 
Mandado de Segurança. 

E) é incabível a manifestação de inconformidade por qualquer medida processual, já que as decisões 
interlocutórias são irrecorríveis no processo do trabalho. 

ERRADA. 

A alternativa em análise está errada, pois, as decisões interlocutórias no processo do trabalho são recorríveis, 
apenas não de forma imediata, conforme art. 893, §1º da CLT. 

428. No caso de conciliação em uma audiência trabalhista, em relação ao termo que for lavrado e 
homologado é CORRETO afirmar que 

A) valerá como decisão irrecorrível a todos os interessados.  

B) será considerado exemplo de decisão terminativa do feito.  

C) extinguirá o processo com resolução do mérito, valendo como decisão recorrível, de mediato, às partes.  

D) valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem 
devidas.  

E) extinguirá o processo sem resolução do mérito, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições 
que lhe forem devidas. 

Comentários 

A) valerá como decisão irrecorrível a todos os interessados.  
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INCORRETA 

Será recorrível para a previdência social. 

B) será considerado exemplo de decisão terminativa do feito.  

INCORRETA 

O processo será extinto COM resolução do mérito. 

C) extinguirá o processo com resolução do mérito, valendo como decisão recorrível, de mediato, às partes.  

INCORRETA 

A decisão é irrecorrível para as partes. 

D) valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem 
devidas.  

CORRETA 

Literalidade do art. 831, parágrafo único da CLT. 

E) extinguirá o processo sem resolução do mérito, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições 
que lhe forem devidas. 

INCORRETA 

Será julgado COM resolução do mérito. 

429. Considerando a competência em razão da matéria da Justiça do Trabalho para processar e julgar, 
NÃO É CORRETO afirmar que estão abrangidas as ações  

A) que envolvam o exercício do direito de greve.  

B) de mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria 
sujeita à sua jurisdição. 

C) envolvendo crimes contra a organização do trabalho.  

D) relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das 
relações de trabalho.  

E) sobre representação sindical. 

Comentários 

A) que envolvam o exercício do direito de greve.  

ERRADA 
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A alternativa está errada, pois não está de acordo com o art. 114, II da CF/88. É competência da Justiça do 
Trabalho. 

B) de mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria 
sujeita à sua jurisdição. 

ERRADA 

A alternativa não está de acordo com o art. 114, IV da CF/88. É competência da Justiça do Trabalho. 

C) envolvendo crimes contra a organização do trabalho.  

CERTA 

A alternativa está certa, pois a competência da justiça do trabalho é somente para questões trabalhistas, 
sem qualquer relação com matérias penais, conforme o art. 114 da CF/88. E também o entendimento do STF 
(ADI 3.684-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 1º-2-2007, Plenário, DJE de 3-8-2007.) 

A competência pertence à Justiça Federal, conforme o art. 109, VI da CF/88. 

Logo, errado dizer que a Justiça do Trabalho pode resolver matérias de crimes contra a organização do 
trabalho. 

D) relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fis  

ERRADA 

A alternativa está errada, pois é competência da Justiça do Trabalho, conforme o art. 114, VII da 
CF/88.calização das relações de trabalho.  

E) sobre representação sindical. 

ERRADA 

A alternativa está errada, pois a matéria é da competência da Justiça do Trabalho, conforme o art. 114, III da 
CF/88. 

430. Com referência à execução no processo do trabalho e aos seus recursos, julgue o item que se segue. 

É inadmissível a penhora de dinheiro em execução provisória. 

A) Certo 

B)Errado 

Comentários 

ERRADA. 
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Está em desconformidade com a Súmula n. 417, do TST, pois é admissível a penhora de dinheiro em execução 
provisória. 

431. Com referência à execução no processo do trabalho e aos seus recursos, julgue o item que se segue. 

Segundo o STF, o prazo de trinta dias para a fazenda pública embargar a execução é constitucional e não 
ofende os princípios da isonomia e do devido processo legal. 

A) Certo 

B) Errado 

Comentários 

CERTA 

O STF julgou improcedente a ADI 2418, contra o artigo 4º da Medida Provisória 2.102-27/2001 que promoveu 
alterações em prazos processuais, entre eles a interposição de recurso pela Fazenda Pública, por considerar 
que a ampliação do prazo para a oposição de embargos pela Fazenda Pública não viola os princípios da 
isonomia e do devido processo legal. 

432. Com referência à execução no processo do trabalho e aos seus recursos, julgue o item que se segue. 

Conforme entendimento do TST, em caso de violação direta à CF, admite-se interposição de recurso de 
revista contra acórdão proferido em liquidação de sentença. 

A) Certo 

B) Errado 

Comentários 

CERTA 

A banca levou em consideração o teor da Súmula 266 do TST e o art. 896, §2º da CLT para afirmar o cabimento 
de recurso de revista apenas quando houver violação direta e literal da Constituição Federal. 

433. Julgue o seguinte item, relativo aos procedimentos adotados em dissídios individuais da justiça do 
trabalho. 

Conforme entendimento do TST, caso um estado da Federação seja condenado em dissídio individual 
trabalhista, a decisão condenatória não estará sujeita a reexame necessário se a condenação não 
ultrapassar o valor correspondente a quinhentos salários mínimos. 

A) Certo 

B) Errado 

Comentários 

CERTA. 
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Está em conformidade com a Súmula n. 303, do TST, de que caso haja condenação de uma entidade pública, 
a decisão condenatória não estará sujeita a reexame necessário se a condenação não ultrapassar o valor de 
quinhentos salários mínimos. 

434. Julgue o seguinte item, relativo aos procedimentos adotados em dissídios individuais da justiça do 
trabalho. 

Na instrução trabalhista, o momento da contradita ocorre logo após a testemunha firmar o compromisso 
de dizer a verdade sobre o que sabe e o que lhe for perguntado. 

A) Certo 

B) Errado 

Comentários 

ERRADA. 

Em regra, a contradita deverá ser arguida antes de a testemunha ser compromissada, conforme se 
depreende do caput do art. 457 do CPC, aplicável ao Processo do Trabalho. 

 

435. Julgue o seguinte item, relativo aos procedimentos adotados em dissídios individuais da justiça do 
trabalho. 

Estado da Federação pode figurar no polo passivo de demanda individual trabalhista de rito sumaríssimo; 
nesse caso, se for deferida prova pericial, a fazenda estadual será intimada a manifestar-se sobre o laudo 
no prazo dobrado de dez dias. 

A) Certo 

B) Errado 

Comentários 

ERRADA. 

Conforme previsto no art. 852-A, parágrafo único, da CLT, estão excluídas do procedimento sumaríssimo as 
demandas em que é parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional. 

436. Julgue o seguinte item, relativo aos procedimentos adotados em dissídios individuais da justiça do 
trabalho. 

Segundo o TST, não havendo no instrumento de mandato poderes expressos para substabelecer, serão 
inválidos os atos praticados pelo substabelecido. 

A) Certo 

B) Errado 

Comentários 
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ERRADA. 

Em desacordo com o previsto no enunciado da Súmula 395, III, do TST, uma vez que são válidos os atos 
praticados pelo substabelecido, ainda que não haja, no mandato, poderes expressos para substabelecer. 

437. Acerca da jurisprudência do TST relativa a ação rescisória, mandado de segurança e competência 
na justiça do trabalho, julgue o item a seguir. 

Caso se verifique que a parte interessada não tenha juntado à petição inicial o comprovante do trânsito 
em julgado de decisão objeto de ação rescisória, o relator não deverá indeferir de plano essa ação, 
devendo abrir prazo para que se junte o referido documento, sob pena de indeferimento. 

A) Certo 

B) Errado 

Comentários 

CORRETA 

Segundo o que diz a súmula 299, TST, a proposição está correta, pois caso não haja juntada à petição inicial 
o comprovante do trânsito em julgado de decisão objeto de ação rescisória, o relator não deverá indeferir 
de plano essa ação, devendo abrir prazo de 15 dias para que se junte o referido documento, sob pena de 
indeferimento. 

438. Acerca da jurisprudência do TST relativa a ação rescisória, mandado de segurança e competência 
na justiça do trabalho, julgue o item a seguir. 

As relações de trabalho decorrentes de estágio se inserem na competência da justiça do trabalho, ainda 
que o contratante seja ente da administração pública direta. 

A) Certo 

B) Errado 

Comentários 

ERRADA 

A questão trata da competência para a análise de situações envolvendo o contrato de estágio. Para tais 
situações, a competência não é da Justiça do Trabalho, pois não há vinculo de emprego, mas vínculo diverso, 
que cabe à Justiça Comum processar e julgar, conforme decisões reiteradas dos tribunais superiores, 
inclusive do STF. 

439. Acerca da jurisprudência do TST relativa a ação rescisória, mandado de segurança e competência 
na justiça do trabalho, julgue o item a seguir. 

Procuração outorgada com poderes específicos para ajuizamento de reclamação trabalhista autoriza a 
propositura de mandado de segurança. 

Comentários 
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ERRADA 

A questão trata de tema constante na OJ 151 da SDI-2 do TST, que não é muito utilizada em concursos 
públicos, mas que aqui foi lembrada. A procuração para o ajuizamento de reclamação trabalhista não 
autoriza o ajuizamento de ação rescisória e mandado de segurança. Se ela é específica para a ação 
trabalhista, não pode ser utilizada em outras ações especiais. 

440. Foi ajuizada uma reclamatória trabalhista pleiteando-se, além das verbas rescisórias, o pagamento 
de adicional de insalubridade em virtude das condições de trabalho do estabelecimento empregador. 
Assim, foi determinada pelo juízo a realização de perícia técnica, sendo facultado o acompanhamento da 
diligência por assistente técnico. No início do trabalho, o perito observou que o local onde eram prestados 
os serviços pelo reclamante estava desativado, o que tornou inviável a realização da perícia determinada. 

Nessa situação hipotética, de acordo com o entendimento do TST, 

A) o comparecimento do perito ao local da diligência gerará honorários periciais, os quais deverão ser 
suportados, na hipótese de o reclamante ser beneficiário da justiça gratuita, pelo estado no qual está sendo 
processada a reclamatória. 

B) apesar de a perícia ser prova facultativa, a demanda prosseguirá com relação aos demais pedidos, e o 
pleito de adicional de insalubridade será julgado improcedente por falta de condições de sua comprovação. 

C a perícia para avaliar a caracterização e a classificação da insalubridade deverá ser efetuada por qualquer 
médico ou engenheiro. 

D) os honorários do assistente técnico deverão ser arcados pela parte sucumbente na perícia. 

E) embora a perícia seja obrigatória para a verificação da insalubridade, no caso de impossibilidade de sua 
realização por fechamento do local de trabalho, o magistrado poderá utilizar outros meios de prova. 

Comentários 

A) o comparecimento do perito ao local da diligência gerará honorários periciais, os quais deverão ser 
suportados, na hipótese de o reclamante ser beneficiário da justiça gratuita, pelo estado no qual está sendo 
processada a reclamatória. 

ERRADA 

A alternativa está errada porque ignora as alterações trazidas pela Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) 
quanto aos honorários periciais (art. 790 - B, §1º da CLT). 

Não ha que se falar em responsabilidade do estado no qual está sendo processada a reclamatória tendo em 
vista que a CLT prevê a responsabilidade da União quanto aos honorários periciais caso a parte sucumbente 
no objeto da perícia seja beneficiário da justiça gratuita e não tenha obtido em juízo, ainda que em outro 
processo, créditos capazes de suportar as despesas. 

B) apesar de a perícia ser prova facultativa, a demanda prosseguirá com relação aos demais pedidos, e o 
pleito de adicional de insalubridade será julgado improcedente por falta de condições de sua comprovação. 

ERRADA 
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A alternativa está errada porque afirma que a perícia é facultativa para caracterização do adicional de 
insalubridade, além de ignorar outros meios de provas possíveis em caso de impossibilidade de realização 
da perícia. 

O art. 195, §2º da CLT estabelece que, argüida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, 
seja por Sindicato em favor de grupo de associado, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo, 
e, onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. Percebe-se que o 
juiz deve designar perito não havendo a simples opção em caso de adicionais de periculosidade ou 
insalubridade por expressa previsão legal. 

Por outro lado, não sendo possível a realização da prova pericial o julgador poderá fazer uso de outros meios 
de prova e não julgará o pedido improcedente por falta de condições para sua comprovação como afirma a 
alternativa. Esse entendimento, inclusive, vem estipulado na OJ nº 278 da SDI-I do TST. 

C a perícia para avaliar a caracterização e a classificação da insalubridade deverá ser efetuada por qualquer 
médico ou engenheiro. 

ERRADA 

A alternativa está errada porque generaliza a condução da prova pericial por qualquer médico ou 
engenheiro. No entanto, a perícia deverá ser conduzida por Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, 
conforme o caput do art. 195, CLT. 

Art. . 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do 
Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do 
Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. 

D) os honorários do assistente técnico deverão ser arcados pela parte sucumbente na perícia. 

ERRADA 

A alternativa está errada porque viola entendimento firmado em súmula do TST. 

A súmula nº 341 do TST dispõe que a responsabilidade pelos honorários do assistente é de responsabilidade 
da parte que exerceu a faculdade de contratá-lo, não havendo que se falar em obrigação da parte 
sucumbente na pretensão objeto da perícia para o pagamento dos honorários de assistente de perito. 

E) embora a perícia seja obrigatória para a verificação da insalubridade, no caso de impossibilidade de sua 
realização por fechamento do local de trabalho, o magistrado poderá utilizar outros meios de prova. 

CERTA 

A alternativa está certa porque reproduz o entendimento do TST quanto à possibilidade de uso de outros 
meios de prova quando for impossível a realização de prova pericial sobre periculosidade ou insalubridade. 
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Assim, apesar da obrigatoriedade da prova pericial em caso de adicional de insalubridade prevista pela lei 
(art. 195, caput e §2º, CLT), a OJ nº 278 prevê que quando não for possível sua realização, como em caso de 
fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova. 

441. À luz do entendimento do TST, é correto afirmar que, nas ações rescisórias no processo do trabalho, 

A) é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, salvo se patrocinada por sindicato da 
categoria. 

B) o ajuizamento do processo poderá ser feito diretamente pela parte que tenha interesse, com fundamento 
no jus postulandi. 

C) não é considerada pronunciada explicitamente a matéria quando o tribunal simplesmente a confirma ao 
examinar remessa de ofício. 

D) a prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda é indispensável ao processamento da ação, sob 
pena de indeferimento liminar da inicial. 

E) são atacados os atos decisórios acobertados pela coisa julgada, de modo que, nelas, a revelia não gera 
confissão. 

Comentários 

A) é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, salvo se patrocinada por sindicato da 
categoria. 

ERRADA 

A alternativa está errada porque vai de encontro ao que estabelece a súmula nº 219, item II, TST. 

Cabe sim condenação em honorários advocatícios quando se tratar de ação rescisória na seara trabalhista e 
essa condenação independe do patrocínio por sindicato da categoria. Vejamos: 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO (alterada a redação do item I e acrescidos os itens IV a VI em 
decorrência do CPC de 2015) - Res. 204/2016, DEJT divulgado em 17, 18 e 21.03.2016  

(...) 

II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo 
trabalhista.  

(...) 

B) o ajuizamento do processo poderá ser feito diretamente pela parte que tenha interesse, com fundamento 
no jus postulandi. 

ERRADA 

A alternativa está errada porque vai de encontro ao que determina a súmula nº 425 do TST. 
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O jus postulandi das partes se limita às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não havendo 
que se falar em seu exercício em alguns casos particulares como na ação rescisória.  

Súmula nº 425 do TST 

JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALCANCE. Res. 165/2010, DEJT divulgado em 30.04.2010 e 03 
e 04.05.2010 

O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais 
Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os 
recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. 

C) não é considerada pronunciada explicitamente a matéria quando o tribunal simplesmente a confirma ao 
examinar remessa de ofício. 

ERRADA 

A alternativa está errada porque vai de encontro à previsão do item III da súmula nº 298 do TST. 

A redação da alternativa traz a simples negação do entendimento firmado pelo TST, o que a torna errada. 
Vejamos: 

Súmula nº 298 do TST 

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE LEI. PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO (Redação alterada pelo 
Tribunal Pleno na sessão realizada em 6.2.2012) - Res. 177/2012, DEJT divulgado em 13, 14 e 15.02.2012 

(...) 

III - Para efeito de ação rescisória, considera-se pronunciada explicitamente a matéria tratada na sentença 
quando, examinando remessa de ofício, o Tribunal simplesmente a confirma. 

(...) 

D) a prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda é indispensável ao processamento da ação, sob 
pena de indeferimento liminar da inicial. 

ERRADA 

A alternativa está errada porque vai de encontro ao que dispõe a súmula nº 299 do TST. 

Esta súmula traz em seu item I a necessidade de se fazer prova do trânsito em julgado da decisão 
rescindenda, mas não fala sobre indeferimento liminar como afirma a alternativa. Ao contrário, no item II 
consta a previsão de concessão de prazo de 15 dias para regularização da situação. Assim: 

Súmula nº 299 do TST 
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AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPROVAÇÃO. EFEITOS (nova 
redação do item II em decorrência do CPC de 2015) - Res. 211/2016, DEJT divulgado em 24, 25 e 26.08.2016 

I - É indispensável ao processamento da ação rescisória a prova do trânsito em julgado da decisão 
rescindenda. (ex-Súmula nº 299 – Res. 8/1989, DJ 14, 18 e 19.04.1989) 

II - Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o documento comprobatório, abrirá 
prazo de 15 (quinze) dias para que o faça (art. 321 do CPC de 2015), sob pena de indeferimento.(ex-Súmula 
nº 299 - Res 8/1989, DJ 14, 18 e 19.04.1989) 

E) são atacados os atos decisórios acobertados pela coisa julgada, de modo que, nelas, a revelia não gera 
confissão. 

CERTA 

A alternativa está correta porque está alinhada ao que estabelece a súmula nº 398 do TST. 

Na ação rescisória o que se ataca é a decisão, ato oficial do Estado, acobertado pelo manto da coisa julgada. 
Assim, e considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não produz confissão 
na ação rescisória. 

442. Um empregado eleito membro da CIPA foi demitido durante a vigência de seu mandato, razão pela 
qual, ainda no período de estabilidade legal, ajuizou reclamação trabalhista na qual requereu, em sede 
liminar, a reintegração ao emprego. O pedido de tutela provisória de reintegração foi deferido pelo juízo 
em sentença. 

Nessa situação hipotética, o meio adequado para a impugnação da tutela provisória concedida é o(a) 

A) ação cautelar. 

B) recurso ordinário. 

C) ação anulatória. 

D) mandado de segurança. 

E) ação rescisória. 

Comentários 

A questão exigiu do candidato conhecimento da Súmula n. 414, do TST. Ainda, exigiu conhecimento do art. 
893 e art. 895, ambos da CLT, acerca do recurso ordinário trabalhista. 

A) ação cautelar. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com a Súmula n. 414, do TST, pois o recurso cabível é o recurso ordinário e não a 
ação cautelar. 
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B) recurso ordinário. 

CERTA. 

Está em conformidade com a Súmula n. 414, do TST, pois as sentenças definitivas ou terminativas são 
passíveis de interposição de recurso ordinário. 

C) ação anulatória. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com a Súmula n. 414, do TST, pois o recurso cabível é o recurso ordinário e não a 
ação anulatória. 

D) mandado de segurança. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com a Súmula n. 414, do TST, pois o recurso cabível é o recurso ordinário e não o 
mandado de segurança. 

E) ação rescisória. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com a Súmula n. 414, do TST, pois o recurso cabível é o recurso ordinário e não a 
ação rescisória. 

443. Na audiência de instrução e julgamento de uma reclamação trabalhista, após a qualificação da 
única testemunha arrolada pelo reclamante, a qual havia trabalhado com ele na empresa demandada, 
esta apresentou contradita sob a alegação de que a testemunha também havia ajuizado contra ela 
reclamatória trabalhista, fato que, segundo a companhia, geraria sua suspeição. 

Nessa situação hipotética, a contradita apresentada deverá ser 

A) indeferida, por se tratar da única testemunha do reclamante, de modo que acatar a suspeição consistiria 
em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 

B) deferida, sob o argumento de que trabalhar na mesma empresa pressupõe amizade íntima, também 
levando à suspeição. 

C) indeferida, haja vista que o simples fato de litigar contra a mesma reclamada não é razão suficiente para 
gerar suspeição. 

D) deferida, pois o fato de a testemunha ter ajuizado reclamação trabalhista contra a reclamada torna 
questionável, como meio de prova, o depoimento dela. 

E) indeferida, pois o fato de a testemunha ter ajuizado a reclamação trabalhista constitui causa de 
impedimento, e não de suspeição. 
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Comentários 

A questão exigiu do candidato conhecimento do art. 815, art. 820 e art. 825, todos da CLT. Ainda, exigiu do 
candidato conhecimento da Súmula n. 357, do TST. 

A) indeferida, por se tratar da única testemunha do reclamante, de modo que acatar a suspeição consistiria 
em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com o art. 815, art. 820 e art. 825, todos da CLT, pois o reclamante deveria ter 
levado outras testemunhas em juízo, posto que lhe é garantido por lei. 

B) deferida, sob o argumento de que trabalhar na mesma empresa pressupõe amizade íntima, também 
levando à suspeição. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com a Súmula n. 357, do TST, não tornando suspeita a testemunha trabalhou na 
mesma empresa por amizade íntima. 

C) indeferida, haja vista que o simples fato de litigar contra a mesma reclamada não é razão suficiente para 
gerar suspeição. 

CERTA. 

Está em conformidade com a Súmula n. 357, do TST, pois não há que se falar em suspeição. 

D) deferida, pois o fato de a testemunha ter ajuizado reclamação trabalhista contra a reclamada torna 
questionável, como meio de prova, o depoimento dela. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com a Súmula n. 357, do TST, pois a contradita será indeferida, por não preencher 
o requisito da suspeição ou impedimento. 

E) indeferida, pois o fato de a testemunha ter ajuizado a reclamação trabalhista constitui causa de 
impedimento, e não de suspeição. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com a Súmula n. 357, do TST, pois não há que se falar em suspeição ou 
impedimento. 

444. Julgue o seguinte item, acerca da execução no processo do trabalho. 
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I A execução de contribuição social devida em decorrência de decisão condenatória de tribunal do trabalho 
será iniciada de ofício. 

II O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será resolvido por decisão interlocutória 
passível de agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. 

III Da decisão sobre os embargos à execução caberá recurso ordinário no prazo de oito dias. 

IV Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão opostos no juízo deprecante caso a 
referida carta já tenha sido devolvida. 

Estão certos apenas os itens 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I e III. 

E) I, II e IV. 

Comentários 

ALTERNATIVA E 

Assertiva I: 

CERTA 

A alternativa exigiu o conhecimento do que dispõe o art. 876, parágrafo único da CLT. 

Assertiva II: 

CERTA 

Alternativa de acordo com o art. 855-A, §1º, II, CLT. 

Assertiva III: 

ERRADA 

A alternativa está errada porque contraria previsão expressa na CLT prevista no art. 897, "a". Da decisão 
sobre os embargos à execução caberá recurso ordinário (agravo de petição) no prazo de oito dias. 

Assertiva IV: 

CERTA 

A alternativa está correta, pois está de acordo com o conhecimento constante na súmula nº 419 do TST. 
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445. Com relação aos recursos no processo do trabalho, julgue o item a seguir.  

I É cabível recurso ordinário de decisões definitivas das varas ou tribunais, porém não cabe de decisões 
terminativas ou monocráticas. 

II A CLT determina ser cabível, em dissídios individuais e coletivos, recurso de revista para as turmas do 
TST. 

III Não caberá agravo de instrumento contra decisões que indefiram a produção de provas. 

IV Na hipótese de decisão proferida em dissídio coletivo que afete empresa de serviço público, têm 
legitimidade para interpor recurso, além dos interessados, o presidente do tribunal e a Procuradoria da 
Justiça do Trabalho. 

Estão certos apenas os itens 

A I, II e IV. 

B III e IV. 

C II e III. 

D I e II. 

E I e III. 

Comentários 

Assertiva I: 

ERRADA. 

Está em desconformidade com o art. 895, caput, incisos I e II, ambos da CLT, pois é cabível recurso ordinário 
de decisões definitivas das varas ou tribunais, e das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais 
Regionais. 

Assertiva II:  

ERRADA. 

Está em desconformidade com o art. 896, caput, da CLT, pois cabe Recurso de Revista para TST das decisões 
proferidas em grau de recurso ordinário, apenas em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais. 

Assertiva III:  

CERTA. 

Está em conformidade com o art. 897, alínea "b", da CLT e Súmula n. 214, do TST, pois em regra, as decisões 
interlocutórias não ensejam recurso imediato na Justiça do Trabalho. 

Assertiva IV: 

CERTA. 
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Está em conformidade com o art. 898, da CLT, pois exatamente destacado o artigo de lei na alternativa. 

ALTERNATIVA B 

446. Com relação às audiências no processo do trabalho, assinale a opção correta. 

A) As partes formularão perguntas diretamente às testemunhas, em atenção ao disposto no CPC vigente. 

B) O termo de conciliação em audiência vale como decisão irrecorrível e oponível erga omnes.  

C) Após o interrogatório pessoal dos litigantes, a instrução processual poderá prosseguir sem as partes, 
permanecendo os seus representantes. 

D) A contestação deverá ser apresentada no prazo de quinze dias a contar da data da audiência de 
conciliação. 

E) As partes, ao comparecerem em audiência, devem estar acompanhadas de seu procurador ou defensor 
público. 

Comentários 

447. A questão exigiu do candidato conhecimento do art. 820 e art. 831, ambos da CLT. Ainda, exigiu do 
candidato conhecimento do art. 847 e art. 848, ambos da CLT. Ao fim, exigiu do candidato conhecimento 
da Súmula n. 425, do TST. Todos com relação as audiências e provas na justiça do trabalho. 

A) As partes formularão perguntas diretamente às testemunhas, em atenção ao disposto no CPC vigente. 

B) O termo de conciliação em audiência vale como decisão irrecorrível e oponível erga omnes.  

C) Após o interrogatório pessoal dos litigantes, a instrução processual poderá prosseguir sem as partes, 
permanecendo os seus representantes. 

D) A contestação deverá ser apresentada no prazo de quinze dias a contar da data da audiência de 
conciliação. 

E) As partes, ao comparecerem em audiência, devem estar acompanhadas de seu procurador ou defensor 
público. 

Comentários 

A) As partes formularão perguntas diretamente às testemunhas, em atenção ao disposto no CPC vigente. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com o art. 820, da CLT e Instrução Normativa n. 39/2016, do TST, pois o CPC neste 
caso não é aplicável ao processo do trabalho. 

B) O termo de conciliação em audiência vale como decisão irrecorrível e oponível erga omnes.  

ERRADA. 
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Está em desconformidade com o art. 831, §único, da CLT, pois de fato é irrecorrível, mas executória, incluindo 
as contribuições previdenciárias. 

C) Após o interrogatório pessoal dos litigantes, a instrução processual poderá prosseguir sem as partes, 
permanecendo os seus representantes. 

CERTA. 

Está em conformidade com o art. 848, caput e §1º, da CLT, não sendo um dever das partes, mas uma 
faculdade em prosseguir a instrução sem elas, permanecendo os representantes. 

D) A contestação deverá ser apresentada no prazo de quinze dias a contar da data da audiência de 
conciliação. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com o art. 847, caput e §único, da CLT, pois deve ser feita antes da audiência ou 
até vinte minutos após o início. 

E) As partes, ao comparecerem em audiência, devem estar acompanhadas de seu procurador ou defensor 
público. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com a Súmula n. 425, do TST, pois ao reclamante e reclamado até as Varas do 
Trabalho e ao TRT, não precisam de defensores (públicos ou particulares). 

448. Empregado de empresa de serviços gerais e conservação que prestava serviços para uma autarquia 
ajuizou reclamação trabalhista em desfavor desta e de sua empregadora, pleiteando o pagamento de 
horas extras e dando à causa o valor equivalente a trinta e oito salários mínimos. 

Considerando-se a legislação pertinente e o rito processual trabalhista, é correto afirmar que, nessa 
situação hipotética, 

A) em razão da obrigatoriedade de recurso no caso de a autarquia ser vencida na demanda, o magistrado 
não poderá tentar a conciliação. 

B) cada uma das partes poderá requerer a oitiva de até seis testemunhas. 

C) a demanda deverá, necessariamente, atender ao procedimento ordinário. 

D) caso a petição inicial não apresente os pedidos liquidados, o processo será arquivado, com condenação 
ao pagamento de custas. 

E) a demanda deverá, necessariamente, atender ao procedimento sumaríssimo. 

Comentários 

A questão exigiu do candidato conhecimento do art. 764 e art. 821, ambos da CLT. Ainda, exigiu do candidato 
conhecimento do art. 840 e art. 852-A, ambos da CLT. 
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A) em razão da obrigatoriedade de recurso no caso de a autarquia ser vencida na demanda, o magistrado 
não poderá tentar a conciliação. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com o art. 764, caput, §1º, §2º e §3º, todos da CLT, pois o juiz é obrigado 
proporcionar a conciliação entre as partes como forma de solução do conflito. 

B) cada uma das partes poderá requerer a oitiva de até seis testemunhas. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com o art. 821, da CLT, pois no rito ordinário pode ser indicado até 3 (três) 
testemunhas de cada parte. No rito sumaríssimo, o número máximo de testemunhas para cada parte é 
limitado a 2 (duas), nos termos do art. 852-H, §2º, da CLT. 

C) a demanda deverá, necessariamente, atender ao procedimento ordinário. 

CERTA. 

Está em conformidade com a doutrina predominante acerca do rito ordinário. 

D) caso a petição inicial não apresente os pedidos liquidados, o processo será arquivado, com condenação 
ao pagamento de custas. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com o art. 840, caput, §1º e §3º, ambos da CLT, pois isto só ocorre após o autor 
não ter emendado a petição inicial. 

E) a demanda deverá, necessariamente, atender ao procedimento sumaríssimo. 

ERRADA. 

Está em desconformidade com o art. 852-A, caput e §único, da CLT, pois a Administração Pública Indireta 
não poder fazer parte da relação processual. 

449. Com o desmembramento do município X, foi criado o município Y.  

Nessa situação hipotética, segundo o TST, a responsabilidade trabalhista quanto aos empregados 
municipais deverá ser suportada 

A) pelo município Y, que deverá suceder os empregados do município X contratados antes da criação do 
novo município. 

B) pelos dois municípios, solidariamente, independentemente do período de vinculação dos empregados. 

C) pelo município X, subsidiariamente, em relação aos empregados contratados pelo município Y. 

D) por cada um dos municípios pelo período em que cada um deles figurar como real empregador. 
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E) pelo estado-membro a que os municípios pertencem. 

Comentários 

As alternativas da questão abordam algumas das regras pertinentes à responsabilidade trabalhista em caso 
de desmembramento de município. 

A) pelo município Y, que deverá suceder os empregados do município X contratados antes da criação do 
novo município. 

ERRADA. 

A jurisprudência do TST pacificou-se no sentido de que em caso de criação de novo município, por 
desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do 
empregado no período em que figurarem como real empregador, conforme a orientação jurisprudencial nº 
92 da SBDI-1. 

B) pelos dois municípios, solidariamente, independentemente do período de vinculação dos empregados. 

ERRADA. 

A jurisprudência do TST pacificou-se no sentido de que em caso de criação de novo município, por 
desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do 
empregado no período em que figurarem como real empregador, conforme a orientação jurisprudencial nº 
92 da SBDI-1. 

C) pelo município X, subsidiariamente, em relação aos empregados contratados pelo município Y. 

ERRADA. 

A jurisprudência do TST pacificou-se no sentido de que em caso de criação de novo município, por 
desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do 
empregado no período em que figurarem como real empregador, conforme a orientação jurisprudencial nº 
92 da SBDI-1. 

D) por cada um dos municípios pelo período em que cada um deles figurar como real empregador. 

CERTA. 

A jurisprudência do TST pacificou-se no sentido de que em caso de criação de novo município, por 
desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do 
empregado no período em que figurarem como real empregador, conforme a orientação jurisprudencial nº 
92 da SBDI-1. 

E) pelo estado-membro a que os municípios pertencem. 

ERRADA. 
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A jurisprudência do TST pacificou-se no sentido de que em caso de criação de novo município, por 
desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do 
empregado no período em que figurarem como real empregador, conforme a orientação jurisprudencial nº 
92 da SBDI-1. 

450. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho, NÃO compete à 
Justiça do Trabalho 

A) a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), que tem 
natureza de contribuição para a seguridade social. 

B) processar e julgar ações ajuizadas por empregados relativas ao cadastramento no Programa de Integração 
Social (PIS). 

C) determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os salários pagos no 
período do vínculo de emprego reconhecido em juízo. 

D) processar e julgar ações de indenização por dano moral e material oriundas de acidente do trabalho e 
doenças a ele equiparadas, quando estas forem propostas pelos dependentes e sucessores do trabalhador 
falecido. 

E) declarar a abusividade, ou não, da greve. 

Comentários 

A questão aborda a competência material da Justiça do Trabalho, de acordo com a jurisprudência do Tribunal 
Superior do Trabalho.   

Note que o enunciado exige a indicação da hipótese que NÃO se insere na competência da Justiça do 
Trabalho. 

A) a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), que tem 
natureza de contribuição para a seguridade social. 

INCORRETA.  

Conforme a Súmula 454 do TST, compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da contribuição 
referente ao Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade 
social. 

B) processar e julgar ações ajuizadas por empregados relativas ao cadastramento no Programa de Integração 
Social (PIS). 

INCORRETO.  

Conforme a Súmula 300 do TST, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por 
empregados relativas ao cadastramento no Programa de Integração Social (PIS). 

C) determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os salários pagos no 
período do vínculo de emprego reconhecido em juízo. 
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CORRETO.  

Nos termos da Súmula 368 do TST, no tocante às contribuições previdenciárias, a competência da Justiça do 
Trabalho limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo 
homologado, que integrem o salário de contribuição. Por outro lado, a Justiça do Trabalho é competente 
para determinar o recolhimento das contribuições fiscais.  

Diante disso, a assertiva erra ao não condicionar a execução de contribuições previdenciárias à existência de 
condenação ou acordo quanto ao pagamento das verbas salariais que lhe possam servir como base de 
cálculo. Bem ainda, pode-se afirmar que ela tentou confundir o candidato com a hipótese da determinação 
do recolhimento das contribuições fiscais.  

Portanto, a hipótese prevista na assertiva não configura entre as de competência da Justiça do Trabalho. 

D) processar e julgar ações de indenização por dano moral e material oriundas de acidente do trabalho e 
doenças a ele equiparadas, quando estas forem propostas pelos dependentes e sucessores do trabalhador 
falecido. 

INCORRETO.  

Conforme a Súmula 392 do TST, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações de indenização por 
dano moral e material oriundas de acidente do trabalho e doenças a ele equiparadas, quando estas forem 
propostas pelos dependentes e sucessores do trabalhador falecido. 

E) declarar a abusividade, ou não, da greve. 

INCORRETO.  

Conforme a Súmula 189 do TST, declarar a abusividade, ou não, de greve é sim uma competência da Justiça 
do Trabalho. 

451. Em relação ao dissídio coletivo, é correto afirmar: 

A) Cabe revisão das decisões que fixarem condições de trabalho, desde que decorridos mais de seis meses 
de sua vigência, e desde que tenha havido modificação das circunstâncias que justificaram sua fixação 
quando da decisão. 

B) O prazo de vigência da decisão será fixado pelo Tribunal, não podendo ser superior a dois anos. 

C) A extensão da decisão sobre novas condições de trabalho a todos os empregados da mesma categoria 
profissional compreendida na jurisdição do Tribunal somente pode ser deferida mediante requerimento 
expresso firmado em conjunto pelo sindicato dos empregados e pelo sindicado dos empregadores. 

D) A audiência de conciliação será designada pelo Presidente do Tribunal dentro do prazo de cinco dias, 
determinando a notificação das partes para comparecimento. 

E) A representação dos sindicatos para instauração da instância fica subordinada à aprovação de assembleia, 
da qual participem os associados interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, por 
maioria de 2/3 dos mesmos, ou, em segunda convocação, por dois terços dos presentes. 
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Comentários 

A questão versa sobre os dissídios coletivos, previstos nos Arts. 856 a 875 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (DL 5.462/43). 

A) Cabe revisão das decisões que fixarem condições de trabalho, desde que decorridos mais de seis meses 
de sua vigência, e desde que tenha havido modificação das circunstâncias que justificaram sua fixação 
quando da decisão. 

INCORRETO.  

A revisão das decisões que fixarem condições de trabalho poderá ocorrer desde que decorrido 1 (um) ano 
de sua vigência, nos termos do Art. 873 da CLT.   

B) O prazo de vigência da decisão será fixado pelo Tribunal, não podendo ser superior a dois anos. 

INCORRETO.  

O prazo máximo de vigência será de 4 (quatro) anos, nos termos do Art. 868, parágrafo único, da CLT. 

C) A extensão da decisão sobre novas condições de trabalho a todos os empregados da mesma categoria 
profissional compreendida na jurisdição do Tribunal somente pode ser deferida mediante requerimento 
expresso firmado em conjunto pelo sindicato dos empregados e pelo sindicado dos empregadores. 

INCORRETO.  

Conforme o Art. 869 da CLT, a extensão da decisão poderá ser requerida por: a) por solicitação de 1 (um) ou 
mais empregadores, ou de qualquer sindicato destes; b) por solicitação de 1 (um) ou mais sindicatos de 
empregados; c) ex officio, pelo Tribunal que houver proferido a decisão; d) por solicitação da Procuradoria 
da Justiça do Trabalho. 

D) A audiência de conciliação será designada pelo Presidente do Tribunal dentro do prazo de cinco dias, 
determinando a notificação das partes para comparecimento. 

INCORRETO.  

Conforme o Art. 860 da CLT, a audiência será marcada dentro do prazo de 10 (dez) dias. 

E) A representação dos sindicatos para instauração da instância fica subordinada à aprovação de assembleia, 
da qual participem os associados interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, por 
maioria de 2/3 dos mesmos, ou, em segunda convocação, por dois terços dos presentes. 

CORRETO.  

Conforme o Art. 859 da CLT, a representação dos sindicatos para instauração da instância fica subordinada 
à aprovação de assembléia, da qual participem os associados interessados na solução do dissídio coletivo, 
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em primeira convocação, por maioria de 2/3 (dois terços) dos mesmos, ou, em segunda convocação, por 2/3 
(dois terços) dos presentes. 

452. A respeito das provas no procedimento sumaríssimo, 

A) a necessidade de produção de prova pericial na reclamatória trabalhista impede o seu processamento por 
este rito. 

B) sobre documentos apresentados por uma das partes, a parte contrária manifestar-se-á no prazo de 24 
horas. 

C) as testemunhas devem comparecer à audiência independentemente de intimação, sob pena de perda da 
prova. 

D) cada parte poderá ouvir, no máximo, três testemunhas. 

E) ainda que não requeridas previamente, todas provas serão produzidas na audiência de instrução e 
julgamento. 

Comentários 

A questão exigiu o conhecimento do art. 852-H, CLT. 

A) a necessidade de produção de prova pericial na reclamatória trabalhista impede o seu processamento por 
este rito. 

INCORRETA 

Segundo o art. 852-H, §4º, CLT, a assertiva está incorreta, pois a necessidade de produção de prova pericial 
na reclamatória trabalhista não impede o seu processamento por este rito. 

B) sobre documentos apresentados por uma das partes, a parte contrária manifestar-se-á no prazo de 24 
horas. 

INCORRETA 

Segundo o art. 852-H, §1º, CLT, a assertiva está incorreta, pois sobre documentos apresentados por uma das 
partes, a parte contrária manifestar-se-á imediatamente, sem interrupção da audiência, e não em 24 horas. 

C) as testemunhas devem comparecer à audiência independentemente de intimação, sob pena de perda da 
prova. 

INCORRETA 

Segundo o art. 852-H, §2 e 3º, CLT, a assertiva está incorreta, pois as testemunhas devem sim comparecer à 
audiência independentemente de intimação, mas não sob pena de perda da prova, já que se a testemunha 
tiver sido comprovadamente convidada, poderá o juiz determinar sua condução coercitiva, após a intimação. 

D) cada parte poderá ouvir, no máximo, três testemunhas. 
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INCORRETA 

Segundo o art. 852-H, §2º, CLT, a assertiva está incorreta, pois cada parte poderá ouvir, no máximo, 2 
testemunhas, não 3. 

E) ainda que não requeridas previamente, todas provas serão produzidas na audiência de instrução e 
julgamento. 

CORRETA 

Segundo o art. 852-H, CLT, a assertiva está correta, pois ainda que não requeridas previamente, todas provas 
serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. 

453. Considerando a jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho em relação aos prazos 
no processo do trabalho, é correto afirmar que 

A) tendo sido a parte intimada na sexta-feira, a contagem do prazo inicia-se na segunda-feira imediata, 
inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que o início do prazo se dará no dia útil que se seguir. 

B) tendo sido a parte intimada no sábado, a contagem do prazo inicia-se na segunda-feira imediata, inclusive, 
salvo se não houver expediente, caso em que o início do prazo se dará no dia útil que se seguir. 

C) os mesmos são interrompidos durante o recesso forense e as férias coletivas dos Ministros do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

D) incumbe à parte o ônus da prova do não recebimento ou da entrega da notificação em prazo superior a 
24 horas após a sua postagem. 

E) à parte, quando da interposição do recurso, incumbe o ônus de provar, mediante prova documental, a 
existência de feriados forenses que autorizem a prorrogação do prazo recursal. 

Comentários 

A questão exige o conhecimento da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho acerca dos prazos no 
processo trabalhista. 

A) tendo sido a parte intimada na sexta-feira, a contagem do prazo inicia-se na segunda-feira imediata, 
inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que o início do prazo se dará no dia útil que se seguir. 

CORRETO.  

Nos termos da Súmula 1 do TST, quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito 
de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, salvo se não houver 
expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir. 

B) tendo sido a parte intimada no sábado, a contagem do prazo inicia-se na segunda-feira imediata, inclusive, 
salvo se não houver expediente, caso em que o início do prazo se dará no dia útil que se seguir. 

INCORRETO.  
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Nesse caso, o prazo será iniciado na segunda-feira imediata ou no dia útil que se seguir. A contagem, porém, 
apenas será iniciada no dia útil subsequente, nos termos da Súmula 262 do TST. 

C) os mesmos são interrompidos durante o recesso forense e as férias coletivas dos Ministros do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

INCORRETO.  

Conforme a Súmula 262 do TST, os prazos recursais são suspensos durante o recesso forense e as férias 
coletivas dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho. 

D) incumbe à parte o ônus da prova do não recebimento ou da entrega da notificação em prazo superior a 
24 horas após a sua postagem. 

INCORRETO.  

A presunção de recebimento da notificação ocorre no prazo de 48 horas após a postagem. Ademais, incumbe 
à parte o ônus da prova do não recebimento ou da entrega em tempo superior, nos termos da Súmula 16 do 
TST. 

E) à parte, quando da interposição do recurso, incumbe o ônus de provar, mediante prova documental, a 
existência de feriados forenses que autorizem a prorrogação do prazo recursal. 

INCORRETO.  

À parte incumbe o ônus de provar a existência de feriados locais. Por outro lado, quanto aos feriados 
forenses, incumbirá à autoridade que proferir a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos, 
nos termos da Súmula 385 do TST. 

454. Entendendo que a reclamada não recolheu as custas fixadas na sentença proferida pela Vara do 
Trabalho, a Turma do Tribunal Regional concluiu pela deserção do recurso ordinário, deixando de conhecê-
lo. Considerando, porém, que as custas efetivamente foram recolhidas e estão devidamente comprovadas 
nos autos, restando evidente que a decisão da Turma está fundada em manifesto equívoco, a reclamada 
poderá apresentar a medida processual: 

A) recurso de revista. 

B) embargos de declaração. 

C) agravo de instrumento. 

D) agravo regimental. 

E) pedido de reconsideração. 

Comentários 

A questão aborda o tema dos recursos no processo trabalhista, com fundamento nas normas da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
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A) recurso de revista. 

INCORRETO.  

O Recurso de Revista é cabível para impugnar decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho,  
quando presentes uma das hipóteses relacionadas no Art. 896 da CLT (divergência jurisprudencial ou violação 
a dispositivo de lei ou da Constituição Federal).  

Por outro lado, conforme o Art. 897-A da CLT, havendo manifesto equívoco no exame dos pressupostos 
extrínsecos do recurso (a exemplo do pagamento de custas), o recurso cabível será o de embargos de 
declaração. 

B) embargos de declaração. 

CORRETO.  

Conforme o Art. 897-A da CLT, havendo manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do 
recurso (a exemplo do pagamento de custas), o recurso cabível será o de embargos de declaração. 

C) agravo de instrumento. 

INCORRETO.  

O Agravo de Instrumento é cabível para impugnar decisões que denegarem a interposição de recursos, nos 
termos do Art. 897, b, da CLT.  

Por outro lado, conforme o Art. 897-A da CLT, havendo manifesto equívoco no exame dos pressupostos 
extrínsecos do recurso (a exemplo do pagamento de custas), o recurso cabível será o de embargos de 
declaração. 

D) agravo regimental. 

INCORRETO.  

O Agravo Regimental é um recurso não previsto no rol do Art. 893 da CLT. Quanto ao seu cabimento, a CLT 
indica que caberá agravo regimental, para o Tribunal Pleno, das decisões proferidas pelo Corregedor. Outras 
hipóteses são previstas nos Regimentos Internos dos Tribunais, principalmente para casos que não 
apresentam meio de impugnação específico legalmente previsto. 

Por outro lado, conforme o Art. 897-A da CLT, havendo manifesto equívoco no exame dos pressupostos 
extrínsecos do recurso (a exemplo do pagamento de custas), o recurso cabível será o de embargos de 
declaração. 

E) pedido de reconsideração. 

INCORRETO.  
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O pedido de reconsideração não é um recurso, de modo que não possui previsão legal. Trata-se, na verdade, 
de uma solicitação para que o juízo modifique uma decisão prolatada anteriormente. 

Por outro lado, conforme o Art. 897-A da CLT, havendo manifesto equívoco no exame dos pressupostos 
extrínsecos do recurso (a exemplo do pagamento de custas), o recurso cabível será o de embargos de 
declaração.   

455. Em relação ao rito dos recursos repetitivos no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, considere: 

I. Sempre que houver multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de direito, a 
questão será afetada à Seção Especializada em Dissídios Individuais ou ao Tribunal Pleno, por decisão da 
maioria qualificada de seus membros, mediante requerimento do Ministro Relator, considerando a 
relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre as diversas Turmas do Tribunal. 

II. Nos procedimentos de recursos repetitivos, o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho poderá 
admitir manifestação de pessoa, órgão ou entidade com interesse na controvérsia, que ingressará no 
processo como assistente litisconsorcial. 

III. O julgamento do processo que esteja sob o rito dos recursos repetitivos se dará com preferência sobre 
os demais, sendo incluído em pauta na Seção Especializada ou no Tribunal Pleno após transcorrido o prazo 
para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais Ministros. 

IV. Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos também contenha questão 
constitucional, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno não obstará o conhecimento de eventuais recursos 
extraordinários sobre a questão constitucional. 

V. Recebido ofício do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, os Presidentes dos Tribunais Regionais 
do Trabalho suspenderão os recursos interpostos em casos idênticos aos afetados como recursos 
repetitivos, até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

A) I, II e V. 

B) II, III e IV. 

C) I, II e III. 

D) III, IV e V. 

E) II, IV e V. 

Comentários 

Assertiva I: 

ERRADA. 

Há três erros na assertiva, conforme se depreende da dicção do art. 896-C da CLT: 

1. A questão será afetada às SDI ou ao Pleno por decisão da maioria simples, e não por decisão da maioria 
qualificada;  
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2. Se dá mediante requerimento de um dos Ministros e não por requerimento do Ministro Relator;  

3. Considerando-se a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os Ministros 
dessa Seção ou das Turmas do Tribunal e não apenas das diversas turmas do tribunal. 

Assertiva II: 

ERRADA. 

O erro está na parte final da assertiva, que aponta que ingressará como assistente litisconsorcial, vez que 
segundo dicção do art. 896-C, § 8º da CLT o relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão ou 
entidade com interesse na controvérsia, inclusive como assistente simples. 

Assertiva III: 

CERTA.  

Nos exatos termos do art. 896-C, § 10, da CLT que determina inclusão em pauta do julgamento dos processos 
que tramitam sob o rito dos recursos repetitivos com preferencia sobre os demais feitos.  

Assertiva IV: 

CERTA. 

Nos exatos termos do art. 896-C, § 13, da CLT que admite o cabimento de recursos extraordinários sobre a 
questão constitucional. 

Assertiva V: 

CERTA. 

Nos exatos termos do art. 896-C, § 3º, da CLT que determina a suspensão de recursos interpostos em casos 
idênticos aos afetados como recursos repetitivos até o pronunciamento definitivo do TST. 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

456. Donizete adquiriu um veículo zero quilômetro da Concessionária Rode Bem. Ao dirigi-lo pela 
primeira vez, verificou que o veículo apresentava avarias nos freios, colocando sua segurança em risco. 
Passados oitenta dias, Donizete formulou reclamação extrajudicial perante o fornecedor, requerendo a 
reparação do vício, a qual foi respondida, negativamente, vinte dias depois. No dia da resposta negativa, 
Donizete ajuizou ação judicial. O direito de reclamar pelo vício 

A) decaiu, porque, embora o consumidor tenha formulado reclamação perante o fornecedor, a decadência 
não admite interrupção nem suspensão. 

B) prescreveu, porque, da constatação do vício, até o ajuizamento da ação, passaram-se mais de noventa 
dias. 
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C) decaiu, porque, da constatação do vício, até o ajuizamento da ação, passaram-se mais de noventa dias. 

D) não decaiu, porque, até a resposta negativa à reclamação, a fluência do prazo ficou obstada. 

E) não decaiu, porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é de cinco anos o prazo para 
reclamar pelo vício do produto. 

Comentários 

A questão trata de um vício do produto durável, sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 26. 

A) decaiu, porque, embora o consumidor tenha formulado reclamação perante o fornecedor, a decadência 
não admite interrupção nem suspensão. 

ERRADA. 

A reclamação obsta a decadência. 

B) prescreveu, porque, da constatação do vício, até o ajuizamento da ação, passaram-se mais de noventa 
dias. 

ERRADA. 

Trata-se de vício, sujeitando-se a prazo decadencial, não prescricional (fato). 

C) decaiu, porque, da constatação do vício, até o ajuizamento da ação, passaram-se mais de noventa dias. 

ERRADA. 

A reclamação obsta a decadência. 

D) não decaiu, porque, até a resposta negativa à reclamação, a fluência do prazo ficou obstada. 

CORRETA. 

Decai em 90 dias. A reclamação obsta a fluência do prazo. Logo não ocorreu a decadência. 

E) não decaiu, porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é de cinco anos o prazo para 
reclamar pelo vício do produto. 

ERRADA. 

O prazo decadencial é de 30 ou 90 dias a depender se o produto é não durável ou durável. 

DIREITO FINANCEIRO 

457. Considere as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
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I - Os valores obtidos pelo Estado a título de mútuo ingressam no caixa do tesouro, mas não são 
considerados receita para fins orçamentários.  

II - A isenção tributária não configura renúncia fiscal, quando inexistente, anteriormente à sua instituição, 
a atividade ou unidade produtiva favorecida, pois não se renuncia ao que não existe. 

III - A fim de evitar favorecimentos, o débito do contribuinte não pode ser cancelado em hipótese alguma, 
ainda que seu montante seja inferior aos custos de cobrança.  

IV - Dívida pública fundada é todo débito orçamentário para o qual haja lastro documental. 

Estão CORRETAS apenas as assertivas 

A) I.  

B) II e lll.  

C) II e V.  

D) I e IV.  

E) IV. 

Comentários 

ASSERTIVA I 

CERTA. 

A assertiva por apresentar divergência acabou levando a anulação da questão. 

Inicialmente a banca pretendeu considerar a assertiva correta com base na clássica distinção entre receita e 
ingresso. Segundo Harrison Leite: "Essa diferença é importante para separar receita pública de ingresso 
público. Assim, enquanto a receita pública integra o patrimônio sem reserva, não havendo qualquer 
necessidade de devolvê-lo em espécie, o ingresso público é aquele recurso que, para além do anterior, 
poderá ser devolvido ao particular, visto que a sua entrada pode se dar condicionada a um posterior 
levantamento.  

Por exemplo, quando há uma licitação pública e o edital prevê a necessidade de os interessados depositarem 
uma caução, esse valor depositado não poderá ser utilizado pela Administração para fazer face as despesas 
públicas, logo, não é receita pública no sentido de disponibilização para o interesse público. Aludido valor é 
apenas um ingresso público, ou seja, um valor que foi lançado contabilmente, mas que não poderá ser 
convertido em bens ou serviços". (Manual de Direito Financeiro, Harrison Leite, pág. 184). 

Contudo mútuo financeiro é um tipo de operação de crédito, e a lei 4320/64 trata operações de crédito como 
receitas de capital, sendo portanto um equívoco afirmar que os mútuos financeiros não são considerados 
receita para fins orçamentários. Por apresentar divergência acabou levando a anulação da questão. 

Conforme o artigo 29, inciso III, da LC 101/00, operação de crédito é compromisso financeiro assumido em 
razão de mútuo. 
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Segundo a doutrina mútuo financeiro trata-se de uma espécie de operação de crédito em que há obtenção 
de recurso junto a uma instituição financeira para pagamento posterior acrescido de juros e demais encargos 
contratualmente previstos. 

Para a doutrina, receita é apenas quando não existir passivo e para a lei 4.320/64, qualquer ingresso é 
considerado receita. 

ASSERTIVA II 

ERRADA. 

A alternativa está equivocada pois, conforme o artigo 14, § 1º da LC 101/00( Lei de Responsabilidade Fiscal), 
isenção tributária só é renuncia fiscal se ela for individual (isenção em caráter não geral). 

ASSERTIVA III. 

ERRADA. 

A alternativa está equivocada pois, conforme o artigo 14, § 3, inciso II da LC 101/00( Lei de Responsabilidade 
Fiscal),  pode ser cancelado o débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

ASSERTIVA IV. 

ERRADA. 

A alternativa está equivocada pois, conforme o artigo 29, inciso II da LC 101/00( Lei de Responsabilidade 
Fiscal), dívida pública consolidada ou fundada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações 
financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da 
realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses; 

Questão ANULADA. Houve divergência no gabarito da assertiva I, além de constar nas alternativas uma 
possível assertiva V, que não consta no enunciado. 

458. Assinale a alternativa CORRETA. 

A) A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) aplica-se somente à União, mas permite que os Estados e 
Municípios a adotem, desde que autorizados pelas respectivas casas legislativas.  

B) O projeto de lei orçamentária anual, uma vez aprovado pela Assembleia Legislativa, é soberano perante 
qualquer outro diploma que trate do orçamento.  

C) No dizer da LC 101/2000, entende-se por empresa controlada aquela que mantém sob estrito controle de 
responsabilidade fiscal as suas despesas.  

D) A LC I O 1/2000 admite a substituição de servidores e empregados públicos por contratos de terceirização 
de mão de obra, desde que considerados estes na despesa total com pessoal.  

E) A imunidade é uma das formas de renúncia fiscal, ao lado da isenção e da anistia. 

Comentários 
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A) A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) aplica-se somente à União, mas permite que os Estados e 
Municípios a adotem, desde que autorizados pelas respectivas casas legislativas.  

ERRADO. 

A LRF tem caráter nacional, nos termos do art. 1, §2º da LC 101/00. 

B) O projeto de lei orçamentária anual, uma vez aprovado pela Assembleia Legislativa, é soberano perante 
qualquer outro diploma que trate do orçamento.  

ERRADO. 

A LOA deve respeitar a LDO e o PPA, nos termos do art. 165 da CF. 

C) No dizer da LC 101/2000, entende-se por empresa controlada aquela que mantém sob estrito controle de 
responsabilidade fiscal as suas despesas.  

ERRADO. 

A empresa controlada é aquela cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação, segundo o art. 2º, II, da LC 101/00. 

D) A LC I O 1/2000 admite a substituição de servidores e empregados públicos por contratos de terceirização 
de mão de obra, desde que considerados estes na despesa total com pessoal.  

CORRETO. 

Em regra, a terceirização do serviço não é computado no limite de despesa com pessoal, salvo se for em 
substituição de servidor e empregado público, nos termos do art. 18, § 1º da LRF. 

Atenção: A questão foi anulada no gabarito definitivo, entretanto, não vejo motivos para tanto, pois a 
"alternativa D" apenas reproduz o art. 18, § 1º da LRF. 

E) A imunidade é uma das formas de renúncia fiscal, ao lado da isenção e da anistia. 

ERRADO. 

A imunidade é uma não incidência constitucionalmente qualificada, ou seja, não chega a ocorrer o fato 
gerador, não tendo, portanto, os Entes federativos, autonomia para concedê-la ou não, pois trata-se de 
garantia constitucional auto-aplicável. 

459. Em relação aos precatórios, avalie as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

I - A Constituição Federal prevê que os pagamentos do poder público, oriundos de ação judicial, sejam 
feitos através dos precatórios, e que estes sigam rígida ordem cronológica de apresentação, não admitindo 
qualquer exceção ou mesmo classificação.  



 

 

 

 

 

533 
569 

II - Além dos precatórios, existem outros meios não usuais de pagamento dos débitos do poder público 
oriundos de ação judicial, como é o caso do empenho.  

III - Os precatórios devem ser apresentados até 1 º de julho de cada ano, para pagamento até o final do 
exercício. IV - Caso o precatório não seja quitado até o final do prazo legal, por razões de força maior, outro 
deve obrigatoriamente ser extraído para substituí-lo, por razões de organização orçamentária.   

Está(ão) CORRETA(S) apenas a(s) assertiva(s) 

A) I e II.  

B) II e III.  

C) II e IV.  

D) I e lll.  

E) Nenhuma das assertivas está correta. 

Comentários 

ASSERTIVA I: 

ERRADA 

A assertiva está incorreta, pois não está de acordo com o art.100, parágrafo primeiro e segundo da CF/88. 

ASSERTIVA II: 

ERRADA 

A assertiva está errada, pois não é que o determina o art. 100, parágrafo terceiro da CF/88. 

ASSERTIVA III: 

ERRADA 

A assertiva está errada, pois não está de acordo com o art. 100, parágrafo quinto, CF/88. 

ASSERTIVA IV: 

ERRADA 

A assertiva está incorreta, logo que não está de acordo com o art. 100, parágrafo sexto da CF/88. 

alternativa e 

460. A partir dos enunciados abaixo escolha a alternativa CORRETA.  

I - Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de 
determinados objetivos ou serviços. 
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II -- As receitas tributárias transferidas pelos Estados aos Municípios, por ordem constitucional, não 
entram no cômputo da Receita Corrente Líquida do Estado. 

III - O espaço temporal dentro do qual o orçamento é executado chama-se exercício orçamentário. 

IV - Os estágios da Receita são o lançamento, a arrecadação e o recolhimento e a eventual devolução do 
que o contribuinte demonstrar que pagou a maior.  

Está(ão) CORRETA(S) apenas a(s) assertiva(s) 

A) l e ll.  

B) ll e lll e lV.  

C) ll. 

D) l, ll e lll.  

E)l.  

Comentários 

ASSERTIVA  

CERTA. 

Conforme o artigo 71 da Lei 4.320, constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei 
se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de 
aplicação. 

ASSERTIVA II 

CERTA. 

Conforme o artigo 2º, inciso IV, alínea "b" da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal),  receita corrente 
líquida é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de 
serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos nos Estados, as parcelas 
entregues aos Municípios por determinação constitucional. Assim, pode-se afirmar que as receitas 
tributárias transferidas pelos Estados aos Municípios, por ordem constitucional, não entram no cômputo da 
Receita Corrente Líquida do Estado. 

ASSERTIVA III 

ERRADA (COM RESSALVAS) 

O espaço temporal dentro do qual o orçamento é executado chama- se exercício financeiro. Contudo, existe 
doutrina que considera exercício financeiro como sinônimo de exercício orçamentário vez que o exercício 
financeiro é o período anual em que deve vigorar ou ser executada a Lei Orçamentária Anual. Portanto, tendo 
em vista a dubiedade de tal alternativa, a banca optou por anular a questão, tendo em vista que tal item 
estava prejudicado de um julgamento objetivo.  
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ASSERTIVA IV 

ERRADA. 

Os estágios da receita orçamentária são: Previsão (artigo 11 da LC 101/00); Lançamento (artigo 53 da LC 
101/00); Arrecadação (artigo 11 da LC 101/00); Recolhimento (artigo 56 da LC 101/00). 

GABARITO: QUESTÃO ANULADA 

461. Tendo por base a Lei de Orçamento (Lei 4.320/1964) e suas modificações, avalie as assertivas 
abaixo e assinale a alternativa CORRETA.  

l - É lícito ao Poder Público, para atender aos serviços de assistência social, médica e educacional, oferecer 
subvenções sociais de suplementação a recursos de origem privada, em vez de aplicar diretamente os 
recursos nesses serviços, se assim se revelar mais econômico. 

ll - É ilegal o orçamento adotar subvenções econômicas, na forma de bonificações, a produtores de 
determinados gêneros e materiais, mesmo relevantes. 

lll - A Lei de Orçamento denomina Restos a Pagar as despesas postergadas para o governo seguinte. 

IV - Segundo a Lei de Orçamento, Dívida Ativa Tributária é aquela referente aos débitos ativo do Poder 
Público.  

Está(ão) CORRETA(S) apenas a(s) assertiva(s) 

A) l. 

B) ll e III.  

C )ll e lV.  

D) ll, lll e IV.  

E) l, ll e Ill. 

Comentários 

Assertiva I: 

CERTA. 

A assertiva está correta, tendo por base o art. 16 da Lei n.º 4.320/64. 

Assertiva II: 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta, uma vez que o art. 18, parágrafo único, alínea "b", da Lei n.º 4.320/64, permite o 
orçamento adotar subvenções econômicas, na forma de bonificações, a produtores de determinados 
gêneros e materiais. 

Assertiva III: 
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ERRADA. 

A assertiva está incorreta, uma vez que o art. 36 da Lei n.º 4.320/64 conceitua Restos a Pagar como as 
despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não 
processadas. 

Assertiva IV: 

ERRADA. 

A assertiva está incorreta, uma vez que o art. 39, § 2º, da Lei n.º 4.320/64, define dívida ativa tributária como 
um crédito da Fazenda Pública; e não como um débito. 

ALTERNATIVA A 

462. Acerca de receita e despesa públicas no direito financeiro brasileiro, julgue os próximo item. 

Ao servidor público que já figure como responsável por um adiantamento é vedada a realização de novo 
suprimento de fundos. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

Nos termos do artigo 69 da Lei nº 4.320/64: 

"Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos." 

Acrescenta-se o art.45, § 3º, Alínea "a", do Decreto 93.872/86: 

"Art. 45 § 3º Não se concederá suprimento de fundos: 

a) a responsável por dois suprimentos." 

463. Acerca de receita e despesa públicas no direito financeiro brasileiro, julgue os próximo item. 

Classifica-se como subvenção social a destinação de recursos públicos para cobrir despesas de custeio de 
instituições de caráter assistencial ou cultural. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 
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Nos termos  do artigo 12, § 3º, da Lei nº 4320/64. Abaixo: 

"Art.12 § 3º Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir 
despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como: 

I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou 
cultural, sem finalidade lucrativa; 

II - subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, 
comercial, agrícola ou pastoril." 

Porém, importante esclarecer que as subvenções sociais não se destinam para qualquer instituição de 
caráter assistencial ou cultural, mas apenas para aquelas sem finalidade lucrativa. 

A assertiva foi ANULADA pela banca examinadora com a seguinte justificativa: "redação do item prejudicou 
seu julgamento objetivo". 

 

464. Acerca de receita e despesa públicas no direito financeiro brasileiro, julgue os próximo item. 

Não tem natureza jurisdicional, mas sim administrativa, o ato do presidente de tribunal de justiça que 
solicita ao Poder Executivo a realização de despesa com obrigação decorrente de sentença judicial 
condenatória proferida contra o Estado 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 

Nos termos da Súmula 311 do STJ: "Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento 
e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional." 

465. Acerca de receita e despesa públicas no direito financeiro brasileiro, julgue os próximo item. 

A receita oriunda da privatização de empresa pública estadual não pode ser utilizada em obras de 
conservação de imóveis pertencentes ao estado-membro, mas não há óbice à sua utilização para a 
aquisição de imóvel necessário à realização de obra pública. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 
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Nos termos do artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000): 

"Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o 
patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de 
previdência social, geral e próprio dos servidores públicos". 

Ademais, os §§ 1º e § 2º, ambos do artigo 11, da Lei 4.320/64 enfatizam: 

"Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de 
Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982) 

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, 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. (Redação 
dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982) 

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição 
de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit 
do Orçamento Corrente". 

Pela disciplina dos artigos supraditos, a receita oriunda da privatização de empresa pública estadual, uma 
receita de capital, não pode ser utilizada em obras de conservação de imóveis pertencentes ao estado-
membro, classificando-se como uma despesa corrente, mas não há impeditivo legal para a sua utilização 
para a aquisição de imóvel necessário à realização de obra pública, sendo neste caso uma despesa de capital. 

Assim, uma receita de capital pode perfeitamente ser aplicada em uma despesa de capital, como no caso de 
realização de uma obra pública. 

466. À luz da legislação e da doutrina em matéria de responsabilidade fiscal, julgue o item a seguir.  

Em operação de crédito firmada por um estado da Federação junto a banco estrangeiro com a garantia da 
União, esta pode exigir do ente mutuário, a título de contragarantia, a vinculação de receitas provenientes 
de transferências constitucionais, mas não de receitas tributárias diretamente arrecadadas, porquanto 
elas são indispensáveis ao funcionamento da administração estadual. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADO. 

Existem diversas exceções ao princípio da não vinculação de receitas. O artigo 167, IV, da CF/88, destaca as 
principais exceções. Abaixo: 

"Art. 167. São vedados: 
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(...) 

IV - 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, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a 
prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem 
como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)." 

467. À luz da legislação e da doutrina em matéria de responsabilidade fiscal, julgue o item a seguir.  

Salvo disposição de lei estadual em contrário, o estado deve depositar as suas disponibilidades de caixa 
em instituições financeiras oficiais. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

Nos termos do art. 164, § 3º da CF/88: "As disponibilidades de caixas da União serão depositadas no banco 
central; as dos Estados, do Distrito Federal, do Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das 
empresas por ele contratadas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em Lei." 

Dessa forma, a Constituição Federal não possibilita que Lei Estadual defina onde serão depositadas as 
disponibilidades de caixa. 

A jurisprudência do STF é pacífica: "As disponibilidades de caixa dos Estados-membros, dos órgãos ou 
entidades que os integram e das empresas por eles controladas deverão ser depositadas em instituições 
financeiras oficiais, cabendo, unicamente, à União Federal, mediante lei de caráter nacional, definir as 
exceções autorizadas pelo art. 164, § 3º, da Constituição da República". (ADI 2.661 MC, rel. min. Celso de 
Mello, j. 5-6-2002, P, DJ de 23-8-2002. ADI 3.075, rel. min. Gilmar Mendes, j. 24-9-2014, P, DJE de 5-11-2014) 

468. À luz da legislação e da doutrina em matéria de responsabilidade fiscal, julgue o item a seguir.  

Ainda que não haja vedação na LDO, é proibida a abertura de crédito adicional para destinar recursos à 
cobertura, direta ou indireta, de necessidades de pessoas físicas, ainda que por meio de lei específica. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

Nos termos do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). In verbis: 
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"Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou 
déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na 
lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais." 

469. À luz da legislação e da doutrina em matéria de responsabilidade fiscal, julgue o item a seguir.  

A LDO, tal como o parecer prévio do tribunal de contas estadual sobre as contas do governador, são 
instrumentos de transparência da gestão fiscal. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Nos termos do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000): 

"Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive 
em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos." 

470. À luz da legislação e da doutrina em matéria de responsabilidade fiscal, julgue o item a seguir.  

O fato de o estado-membro não poder celebrar operação de crédito com a União não obsta que ele aplique 
suas disponibilidades em títulos da dívida federal. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Nos termos do § 2º, do artigo 35, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Abaixo: 

"Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por 
intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades 
da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida 
contraída anteriormente. 

(...) 

 § 2º. O disposto no caput não impede Estados e Municípios de comprar títulos da dívida da União como 
aplicação de suas disponibilidades." 

471. À luz da legislação e da doutrina em matéria de responsabilidade fiscal, julgue o item a seguir.  
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É vedada a aplicação das disponibilidades de caixa do regime próprio de previdência dos servidores 
públicos estaduais em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo estado, mas não em 
títulos da dívida pública estadual. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

ERRADA. 

Nos termos do artigo 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000): 

"Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece o § 3o 
do art. 164 da Constituição. 

§ 1o As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, 
ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os arts. 249 e 250 da Constituição, ficarão 
depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de 
mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira. 

§ 2o É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o § 1o em: 

I - títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas 
controladas pelo respectivo ente da Federação; 

II - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público, inclusive a suas empresas 
controladas." 

472. Considerando as disposições constitucionais pertinentes a finanças e orçamento, julgue o seguinte 
item.  

De acordo com a CF, o presidente da República não pode propor alterações ao projeto de lei orçamentária 
em relação a matéria cuja votação já tenha se iniciado na comissão mista permanente competente para 
emitir parecer no âmbito do Congresso Nacional. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 

Nos termos do § 5º, do artigo 166, da Constituição Federal. Abaixo: 

"Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e 
aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento 
comum. 
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 (...) 

§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação 
nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja 
alteração é proposta." 

473. Considerando as disposições constitucionais pertinentes a finanças e orçamento, julgue o seguinte 
item.  

Dado o modo como está constitucionalmente enunciado, o princípio da exclusividade não impede que a 
lei orçamentária anual do Estado contenha autorização para que o Poder Executivo realize operações de 
crédito. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Nos termos do artigo 165, § 8º, da Constituição Federal. Abaixo 

"Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais. 

(...) 

§ 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, 
não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de 
operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei." 

474. As subvenções econômicas, sob a ótica da lei orçamentária — Lei n.º 4.320/1964 —, são 
classificadas como 

A) inversões financeiras. 

B) transferências correntes. 

C) despesas de custeio. 

D) despesas de capital. 

E) transferências de capital. 

Comentários 
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GABARITO:  ALTERNATIVA B. 

As subvenções econômicas, enquadradas dentro da categoria econômica "Despesas Correntes", são 
classificadas como transferências correntes, conforme disposto no § 2º do art. 12 e pelo esquema trazido 
pelo art. 13, ambos da Lei nº 4.320/64, in verbis: 

Art. 12. (...) 

§ 2º Classificam-se como TRANSFERÊNCIAS CORRENTES as dotações para despesas as quais NÃO 
corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e SUBVENÇÕES 
destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado.  

Art. 13. Observadas as categorias econômicas do art. 12, a discriminação ou especificação da despesa por 
elementos, em cada unidade administrativa ou órgão de governo, obedecerá ao seguinte esquema: 

                                                                                              DESPESAS CORRENTES 

                                                                                                Despesas de Custeio 

Pessoa Civil 

Pessoal Militar 

Material de Consumo 

Serviços de Terceiros 

Encargos Diversos 

                                                                                              Transferências Correntes 

Subvenções Sociais 

Subvenções Econômicas 

Inativos 

Pensionistas 

Salário Família e Abono Familiar 

Juros da Dívida Pública 

Contribuições de Previdência Social 

Diversas Transferências Correntes 
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                                                                                           DESPESAS DE CAPITAL 

                                                                                                   Investimentos 

Obras Públicas 

Serviços em Regime de Programação Especial 

Equipamentos e instalações 

Material Permanente 

Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas 

                                                                                             Inversões Financeiras 

Aquisição de Imóveis 

Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras 

Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresas em Funcionamento 

Constituição de Fundos Rotativos 

Concessão de Empréstimos 

Diversas Inversões Financeiras 

                                                                                          Transferências de Capital 

Amortização da Dívida Pública 

Auxílios para Obras Públicas 

Auxílios para Equipamentos e Instalações 

Auxílios para Inversões Financeiras 

Outras Contribuições.  

Obs.: os fins das subvenções econômicas e a reiteração de sua classificação como despesa corrente são 
trazidos pelo do art. 18 da Lei nº 4.320/64: 

Art. 18. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-
se-á mediante subvenções econômicas EXPRESSAMENTE incluídas nas DESPESAS CORRENTES do orçamento 
da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal.  
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Paragrafo único. Consideram-se, igualmente, como subvenções econômicas: 

a) as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo 
Governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais; 

b) as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou 
materiais.  

Assim, conforme o exposto acima, o gabarito é a ALTERNATIVA B. 

475. Quando decorrentes de operações de antecipação de receita orçamentária, as entradas de valores 
que integram o orçamento público 

A) são classificadas como receita em sentido estrito. 

B) geram, em contrapartida, lançamento no passivo. 

C) são lançamentos dos juros que o Estado aufere como credor de empréstimos a terceiros. 

D) são classificadas como receitas tributárias. 

E) podem ser consideradas receita, mas não ingresso. 

Comentários 

A questão cobra idiossincrasias sobre as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO) 
disciplinadas pelo art. 38, LC 101/00 (LRF) e pelo art. 165, §8º, CF. 

A) são classificadas como receita em sentido estrito. 

ERRADA. 

Receitas em sentido estrito são apenas as receitas orçamentárias, que não contemplam as operações de 
crédito ARO. 

B) geram, em contrapartida, lançamento no passivo. 

CERTA. 

Há de registrar um lançamento no passivo referente à dívida constituída. 

C) são lançamentos dos juros que o Estado aufere como credor de empréstimos a terceiros. 

ERRADA. 

Ao realizar uma operação de crédito ARO, o Estado solicita um empréstimo no qual  não aufere, mas sim 
paga juros. 

D) são classificadas como receitas tributárias. 
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ERRADA. 

São receitas tributárias as derivadas de impostos, taxas e contribuições (art. 9º, Lei nº. 4.320/64). 

E) podem ser consideradas receita, mas não ingresso. 

ERRADA. 

A afirmativa inverte os conceitos, pode ser considerada ingresso, mas não receita. 

476. Considerando as previsões constitucionais e legais relativas a despesas de pessoal, assinale a opção 
correta. 

A) De acordo com a LRF, há diferença classificatória e de planejamento entre mão de obra terceirizada que 
substitua servidores e mão de obra da área-meio. 

B) O pagamento dos proventos de aposentados é classificado como despesas correntes de custeio. 

C) A exoneração de servidores públicos estáveis poderá ser executada apenas após a exoneração de todos 
os cargos em comissão e funções de confiança. 

D) O percentual que limita as despesas de pessoal ativo somente poderá ser alterado por emenda 
constitucional. 

E) Para a concessão de aumento na remuneração aos servidores públicos, é suficiente previsão na lei 
orçamentária anual. 

Comentários 

A questão requer CONCEITOS e DETERMINAÇÕES estabelecidos na Constituição, na Lei de Responsabilidade 
Fiscal e na Lei nº 4.320/1964. 

A) De acordo com a LRF, há diferença classificatória e de planejamento entre mão de obra terceirizada que 
substitua servidores e mão de obra da área-meio. 

CERTA. 

De acordo com o artigo 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, podemos entender que: 

Se a contratação da mão de obra terceirizada for para SUBSTITUIR o servidor público, esse gasto será 
considerado como DESPESA COM PESSOAL, classificado como "OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL", e será 
COMPUTADO NOS LIMITES estabelecidos na Lei. Imagine a contratação de médicos, via Organização Social, 
para suprir as férias e as licenças-maternidades de médicos de carreira que trabalham em determinado 
hospital público. Neste caso, esta despesa será classificada como despesa com pessoal. 

Se a contratação da mão de obra terceirizada não se destinar à substituição de pessoal, ela será classificada 
dentro da finalidade da contratação. Exemplificando, se existe contratação de mão de obra para serviços de 
limpeza e vigilância de um tribunal, nós vamos classificar essa despensa como DESPESA DE CUSTEIO, na 
categoria de SERVIÇOS DE TERCEIROS, conforme preconiza os artigos 12 e 13 da Lei nº 4.320/1964. 
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B) O pagamento dos proventos de aposentados é classificado como despesas correntes de custeio. 

ERRADA. 

O pagamento de proventos de aposentados é considerado como DESPESA DE PESSOAL, nos termos do artigo 
18 da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Entretanto, os artigos 12 e 13 da nº Lei 4.320/64 classificou o pagamento de proventos de aposentados como 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, uma vez que são dotações para despesas as quais não corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços. 

C) A exoneração de servidores públicos estáveis poderá ser executada apenas após a exoneração de todos 
os cargos em comissão e funções de confiança. 

ERRADA. 

A exoneração de servidores públicos estáveis poderá ser executada apenas após a exoneração de todos os 
cargos em comissão e funções de confiança. 

Por mais injusto que pareça, NÃO SÃO TODOS os servidores em cargos em comissão e funções de confiança 
que devem ser exonerados, mas DEVE HAVER A REDUÇÃO EM PELO MENOS 20% DAS DESPESAS em CARGOS 
EM COMISSÃO e FUNÇÕES DE CONFIANÇA, de acordo com o artigo 169, § 3º, inciso I e § 4º da Constituição 
Federal. 

D) O percentual que limita as despesas de pessoal ativo somente poderá ser alterado por emenda 
constitucional. 

ERRADA. 

O percentual que limita as despesas com pessoal ativo é DEFINIDO EM LEI COMPLEMENTAR, conforme 
estabelece o artigo 169, caput, da Constituição Federal. Logo, não existe a previsão do percentual no corpo 
do texto constitucional e, por isso, não é necessária uma emenda constitucional para a sua alteração. 

E) Para a concessão de aumento na remuneração aos servidores públicos, é suficiente previsão na lei 
orçamentária anual. 

ERRADA. 

De acordo com o artigo 169, § 1º da Constituição Federal também é OBRIGATÓRIA a AUTORIZAÇÃO na LEI 
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 

477. A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n°101 de 2000) prevê, dentre outras, a seguinte 
VEDAÇÃO: 

A) Emissão pelo Banco Central de títulos da dívida pública a partir da data da publicação da referida Lei 
Complementar. 
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B) Operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na 
qualidade de beneficiário do empréstimo. 

C) Operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da 
administração indireta, que não se destinem a financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes. 

D) Instituição financeira controlada adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento 
de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. 

E) Compra, pelos Estados e Municípios, de títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. 

Comentários 

A questão versa sobre as vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo a assertiva correta 
cobrado o conhecimento da regra prevista no art. 36, da LRF, nos seguintes termos: 

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que 
a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 

Além disso, foram abordados os artigos 34; 35, §§ 1º e 2º; e 36, parágrafo único, todos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

A) Emissão pelo Banco Central de títulos da dívida pública a partir da data da publicação da referida Lei 
Complementar. 

ERRADA. 

Embora a LRF vede a emissão de títulos da dívida pública pelo Banco Central do Brasil, o marco temporal 
previsto na assertiva está incorreto, pois, de acordo com o art. 34 da LRF, será vedado a partir de 2 anos após 
a publicação da LRF. 

B) Operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na 
qualidade de beneficiário do empréstimo. 

CERTA. 

A assertiva transcreve a regra prevista no art. 36, da LRF, nos seguintes termos: Art. 36. É proibida a operação 
de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de 
beneficiário do empréstimo. 

C) Operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da 
administração indireta, que não se destinem a financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes. 

ERRADA. 

Na realidade, a assertiva trata justamente da exceção, pois, em regra, é vedada a realização de operação de 
crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou 
empresa estatal dependente, e outro, nos termos do art. 35, caput e § 1º, da LRF. 
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Assim, não é vedada a operação entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas 
entidades da administração indireta, que não se destinem a financiar, direta ou indiretamente, despesas 
correntes, nos termos do art. 35, § 1º, I, da LRF. 

D) Instituição financeira controlada adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento 
de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. 

ERRADA. 

Excetuando o caput do art. 36, da LRF o parágrafo único prevê: 

Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, 
títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União 
para aplicação de recursos próprios. 

E) Compra, pelos Estados e Municípios, de títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. 

ERRADA. 

Na realidade, a assertiva traz a exceção do art. 35, da LRF, prevista no § 2º, segundo o qual "o disposto no 
caput não impede Estados e Municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas 
disponibilidades". 

Dessa forma, não é vedada a compra de títulos da dívida pública da União prevista na assertiva. 

DIREITO EMPRESARIAL 

478. De acordo com a Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial; a 
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, é CORRETO afirmar que são ineficazes 
em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-
financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores, 

A) o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo credor dentro do termo legal, por qualquer meio 
extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título.  

B) a prática de atos a título gratuito, desde 3 (três) anos antes da decretação da falência.  

C) a renúncia à herança ou a legado, até 4 (quatro) anos antes da decretação da falência.  

D) o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal, por qualquer forma que não 
seja a prevista pelo contrato.  

E) os atos praticados com a intenção de prejudicar devedores, provando-se o conluio fraudulento entre o 
credor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. 

Comentários 
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A) o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo credor dentro do termo legal, por qualquer meio 
extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título.  

ERRADA. 

O art. 129, inciso I, da Lei 11.101/2005 fala em pagamento de dívidas não vencidas dívidas não vencidas 
realizado pelo devedor, e não pelo credor. 

B) a prática de atos a título gratuito, desde 3 (três) anos antes da decretação da falência.  

ERRADA. 

O prazo previsto no inciso IV, do art. 129, da lei 11.101/2005 é de dois anos. 

C) a renúncia à herança ou a legado, até 4 (quatro) anos antes da decretação da falência.  

ERRADA. 

O prazo previsto no inciso V, do art. 129, da lei 11.101/2005 é de até dois anos antes da decretação da 
falência. 

D) o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal, por qualquer forma que não 
seja a prevista pelo contrato.  

CORRETA. 

A assertiva está de acordo com a previsão do art. 129, inciso II, da Lei 11.101/2005. 

E) os atos praticados com a intenção de prejudicar devedores, provando-se o conluio fraudulento entre o 
credor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. 

ERRADA. 

Esses atos não são ineficazes, mas revogáveis, conforme art. 130 da Lei 11.101/2005. 

479. De acordo com a Lei 10.406, de 1 O de janeiro de 2002, a respeito da sociedade em comum, é 
INCORRETO afirmar: 

A) Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da 
sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.  

B) Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum.  

C) Na sociedade em comum, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio 
ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais 
dos resultados correspondentes.  

D) Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do beneficio de 
ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.  
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E) Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso 
limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. 

Comentários 

A) Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da 
sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.  

CORRETA 

Conforme artigo 987, CC, os sócios entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência 
da sociedade em comum, mas os terceiros podem provar de qualquer modo. 

B) Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum.  

CORRETA 

Conforme artigo 988, CC, os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial. 

C) Na sociedade em comum, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio 
ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais 
dos resultados correspondentes.  

INCORRETA 

A assertiva se refere à sociedade em conta de participação, conforme previsto no artigo 991, CC. 

D) Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do beneficio de 
ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.  

CORRETA 

Conforme artigo 990, CC, os sócios são responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, 
excluído do benefício de ordem, o sócio que tenham contratado pela sociedade. 

E) Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso 
limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. 

CORRETA 

Conforme artigo 989, CC, os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, 
exceto se houver pacto expresso limitativo de poderes. 

480. De acordo com a Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial; a 
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, é CORRETO afirmar que ao 
administrador judicial compete na recuperação judicial 
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A) relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida.  

B) receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse 
da massa. 

C) avaliar os bens arrecadados.  

D)praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores 

E) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial. 

Comentários 

A) relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida.  

ERRADA 

Relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida é atribuição do administrador 
judicial no processo de falência, conforme o artigo 22, III, c, da lei n.º 11.101/2005, e não na recuperação 
judicial. 

B) receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse 
da massa. 

ERRADA 

A atribuição de receber e abrir correspondência dirigida a devedor, entregando a ele o que não for de 
interesse da massa incumbe ao administrador judicial no processo de falência do devedor, conforme redação 
do artigo 22, III, d, da lei n.º 11.101/2005. 

C) avaliar os bens arrecadados.  

ERRADA 

O administrador judicial fica a cargo da avaliação dos bens arrecadados no processo de falência, conforme 
redação literal do artigo 22, III, g, da lei n.º 11.101/2005. 

D)praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores 

ERRADA 

O artigo 22, III, i, da lei n.º 11.101/2005, dispõe que, na verdade, é competência do administrador judicial, 
na FALÊNCIA, praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores. 

E) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial. 

CERTA 
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Conforme disposto no artigo 22, II, a, da lei n.º 11.101/2005, compete ao administrador judicial, NA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação 
judicial. 

481. Ainda com relação ao direito empresarial em sentido amplo, julgue o item que se segue. 

Consoante a lei de regência, a zona de representação deve constar do contrato de representação 
comercial, podendo o representado realizar vendas somente na zona determinada. 

A) Certo 

B) Errado 

Comentários 

CERTA 

A zona de representação deve constar do contrato de representação comercial, podendo o representado 
realizar vendas somente na zona determinada, conforme a Lei nº 4.886/65, art. 27. 

QUESTÃO ANULADA, justificativa para anulação: "A utilização do termo “representado” prejudicou o 
julgamento objetivo do item." 

482. Ainda com relação ao direito empresarial em sentido amplo, julgue o item que se segue. 

Sociedade empresária poderá ser registrada tanto nos órgãos de registro de comércio quanto nos cartórios 
de títulos, devendo a sociedade simples ser obrigatoriamente registrada em cartório de registro de 
pessoas jurídicas. 

A) Certo 

B) Errado 

Comentários 

ERRADA. 

Nos termos do art. 1.150 do Código Civil: "O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro 
Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples 
adotar um dos tipos de sociedade empresária." 

483. Ainda com relação ao direito empresarial em sentido amplo, julgue o item que se segue. 

Caso, em decisão com trânsito em julgado, o réu tenha sido condenado ao pagamento de determinado 
valor ao autor, a sentença poderá ser objeto de protesto, se, no prazo legal, o réu não realizar o 
pagamento. 

A) Certo 

B) Errado 
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Comentários 

CERTA 

A alternativa está correta, de acordo com o art. 517 do CPC/15. 

Portanto, a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, se, no prazo legal de 
pagamento voluntário, o réu não efetuar o mesmo. 

484. Ainda com relação ao direito empresarial em sentido amplo, julgue o item que se segue. 

Aberto um processo de falência, as ações em que se demande quantia ilíquida contra o falido 
permanecerão sendo processadas no juízo original da ação. 

A) Certo 

B) Errado 

Comentários 

CERTA. 

Nos termos do § 1º, do art. 6º, da Lei 11.101/05: 

"Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o 
curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 
particulares do sócio solidário. 

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida." 

Vale destacar a jurisprudência do STJ: "A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos 
ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do 
juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda 
Pública, de acordo as respectivas normas de organização judiciária". STJ. 1ª Seção. REsp 1.643.856-SP, Rel. 
Min. Og Fernandes, julgado em 13/12/2017 (recurso repetitivo) (Info 617). 

485. Ainda com relação ao direito empresarial em sentido amplo, julgue o item que se segue. 

Se a falência for decretada por sentença em processo de falência, todos os bens do falido tornar-se-ão 
indisponíveis, mesmo aqueles que façam parte das atividades normais do devedor, se autorizada a 
continuação provisória destas. 

A) Certo 

B) Errado 

Comentários 

ERRADA 



 

 

 

 

 

555 
569 

Se a falência for decretada por sentença em processo de falência, todos os bens do falido tornar-se-ão 
indisponíveis, mesmo RESSALVADOS aqueles que façam parte das atividades normais do devedor, se 
autorizada a continuação provisória destas, com fulcro no art. 99, inciso VI da Lei nº 11.101/05. 

486. No que concerne ao direito empresarial em sentido amplo, julgue o item a seguir. 

Se um título com prazo de vencimento definido não for tempestivamente pago, o credor poderá mover 
ação de execução; todavia, verificada alguma nulidade, o juiz pronunciará nula, de ofício ou a 
requerimento da parte, a execução. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA. 

Nos termos do artigo 803, parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: 

Art. 803. É nula a execução se: 

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; 

II - o executado não for regularmente citado; 

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento 
da parte, independentemente de embargos à execução. 

487. No que concerne ao direito empresarial em sentido amplo, julgue o item a seguir. 

A doutrina relativa ao direito cambiário trata do princípio da abstração, um subprincípio derivado do 
princípio da autonomia, que destaca a ligação entre o título de crédito e o fato jurídico que deu origem à 
obrigação que ele representa. 

A) Certo. 

B) Errado. 

Comentários 

CERTA 

Conforme o doutrinador Fábio Ulhoa Coelho, pela autonomia nenhum vício macula as outras obrigações, 
independente delas serem anteriores ou posteriores ou ainda simultâneas ao título. Deste modo, um direito 
representado no título de crédito é autônomo já que sua posse legítima configura a existência de um direito 
próprio, direito este que não é limitado e nem destrutível. 
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488. No que concerne ao direito empresarial em sentido amplo, julgue o item a seguir. 

Dado o princípio constitucional de livre iniciativa, é permitido ao empresário iniciar suas atividades 
comerciais concomitantemente com o pedido de sua inscrição no registro público de empresas mercantis. 

A) Certo 

B) Errado 

Comentários 

ERRADA 

Art. 967, CC - É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da 
respectiva sede, antes do início de sua atividade. 

Convém destacar os enunciados nº 198 e 199 do Conselho de Justiça Federal: 

Enunciado nº 198. Art. 967: A inscrição do empresário na Junta Comercial não é requisito para a sua 
caracterização, admitindo-se o exercício da empresa sem tal providência. O empresário irregular reúne os 
requisitos do art. 966, sujeitando-se às normas do Código Civil e da legislação comercial, salvo naquilo em 
que forem incompatíveis com a sua condição ou diante de expressa disposição em contrário. 

Enunciado nº 199. Art. 967: A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de 
sua regularidade, e não da sua caracterização. 

489. No que concerne ao direito empresarial em sentido amplo, julgue o item a seguir. 

Pessoa física pode exercer a atividade como empresário individual, que é a figura jurídica normatizada 
como sociedade individual de responsabilidade limitada. 

A) Certo 

B) Errado 

Comentários 

ERRADA. 

Pessoa física pode exercer a atividade como empresário individual, porém não se confunde com a figura 
jurídica normatizada como sociedade individual de responsabilidade limitada (EIRELI). O empresário 
individual responderá pessoal e ilimitadamente pelas obrigações empresariais. 

490. No que concerne ao direito empresarial em sentido amplo, julgue o item a seguir. 

A promoção prévia de protesto válido do título é condição para que o credor de título de crédito válido 
mova uma ação de execução contra o devedor principal. 

A) Certo 

B)Errado 
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Comentários 

ERRADA 

A promoção prévia de protesto válido do título NÃO é condição para que o credor de título de crédito válido 
mova uma ação de execução contra o devedor principal. Protesto é desnecessário (facultativo) se for contra 
o devedor principal e seu avalista, conforme entendimento do STJ. 3ª Turma. REsp 1.297.797-MG, Rel. João 
Otávio de Noronha, julgado em 24/2/2015 (Info 556).   

491. Com relação ao empresário e aos prepostos, assinale a opção correta de acordo com a legislação 
pertinente. 

A) A lei prevê cobrança de multa do incapaz que exercer diretamente atividade própria de empresário. 

B) A inscrição do empresário na junta comercial é requisito para a sua caracterização. 

C) O gerente de empresa poderá delegar poderes de representação, uma vez que as prerrogativas a ele 
conferidas, embora pessoais, são transferíveis. 

D) O empresário casado pode alienar os bens imóveis que integram o patrimônio da empresa sem outorga 
conjugal. 

E) No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis, perante terceiros, pelos atos 
culposos. 

Comentários 

A questão exigiu o conhecimento acerca do empresário e prepostos, análise dos artigos 972, 978, 1.172 e 
1.177 do CC e do enunciado n. 199 da Jornada de Direito Civil. 

A) A lei prevê cobrança de multa do incapaz que exercer diretamente atividade própria de empresário. 

ERRADO. 

A alternativa em questão está incorreta por falta de previsão legal. Não existe previsão de multa no caso de 
incapaz que exerça diretamente atividade própria de empresário (art. 974 do CC). 

B) A inscrição do empresário na junta comercial é requisito para a sua caracterização. 

ERRADO. 

A alternativa está em desacordo com o enunciado n. 199 da III Jornada de Direito Civil, sendo a inscrição um 
requisito delineador de sua regularidade. 

C) O gerente de empresa poderá delegar poderes de representação, uma vez que as prerrogativas a ele 
conferidas, embora pessoais, são transferíveis. 

ERRADO. 
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A alternativa em questão se encontra incorreta, visto que conforme o art. 1.172 do CC, uma vez que o 
gerente é considerado o preposto ao passo que o art 1.169 do CC diz que o preposto ou “gerente”, não pode, 
sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição. 

D) O empresário casado pode alienar os bens imóveis que integram o patrimônio da empresa sem outorga 
conjugal. 

CERTO. 

A alternativa está correta, em conformidade com o art. 978 do CC. O empresário casado pode alienar os bens 
imóveis que integram o patrimônio da empresa sem outorga conjugal. 

E) No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis, perante terceiros, pelos atos 
culposos. 

ERRADO. 

A alternativa está em desacordo com o parágrafo único do art. 1.177 do CC, dispõe o artigo que os prepostos 
são pessoalmente responsáveis perante preponentes, pelos atos culposos. 

492. No que se refere ao direito falimentar, é correto afirmar que 

A) o juízo competente para julgar o pedido de falência é o do local do domicílio do credor. 

B) a sentença declaratória é pressuposto material objetivo da falência. 

C) cabe ao juiz analisar se o empresário se encontra em estado de insolvência. 

D) as sociedades cooperativas estão sujeitas à falência. 

E) o sujeito ativo da falência deverá ser, necessariamente, empresário. 

Comentários 

A) o juízo competente para julgar o pedido de falência é o do local do domicílio do credor. 

ERRADO. 

O Item está em desacordo com o art. 3º da Lei de Falências, o qual preleciona: “É competente decretar a 
falência O JUÍZO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR ou DA FILIAL DE EMPRESA QUE 
TENHA SEDE FORA DO BRASIL”. 

B) a sentença declaratória é pressuposto material objetivo da falência. 

ERRADO. 

A sentença declaratória é PRESSUPOSTO FORMAL da da falência e não um pressuposto material objetivo. 

C) cabe ao juiz analisar se o empresário se encontra em estado de insolvência. 
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CERTO. 

O item está de acordo com o art. 76, da Lei Falências, uma vez que cabe ao juiz analisar se o empresário se 
encontra em estado de insolvência. 

D) as sociedades cooperativas estão sujeitas à falência. 

ERRADO. 

O Item está em desacordo com o art. 2º, II da Lei 11.101/05, o qual prevê que não se aplica às cooperativas. 

E) o sujeito ativo da falência deverá ser, necessariamente, empresário. 

ERRADO. 

O sujeito ativo o próprio devedor (empresário), o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro ou inventariante 
do devedor, o cotista ou acionista do devedor ou qualquer credor. Sendo assim, não será necessariamente 
o empresário (art. 97 da Lei de Falências). 

493. Acerca dos contratos de seguro, é correto afirmar que 

A) a mora do segurador no pagamento do sinistro obriga à atualização monetária, mas não aos juros 
moratórios. 

B) o segurado poderá comunicar à seguradora o sinistro a qualquer tempo. 

C) o segurador poderá pagar em títulos o prejuízo resultante do risco assumido, hipótese na qual o prêmio 
será pago em dobro. 

D) a diminuição do risco no curso do contrato de seguro, em regra, acarreta a redução do prêmio estipulado. 

E) a recondução tácita do contrato pelo mesmo prazo, mediante expressa cláusula contratual, só poderá 
operar uma única vez. 

Comentários 

O examinador, na presente questão, exigiu do aluno conhecimentos sobre o contrato de seguro: mora do 
segurador no pagamento do sinistro (CC, art. 772); comunicação do sinistro (CC, art. 771); forma de 
pagamento do prejuízo resultante do risco assumido (CC, art. 776); redução do prêmio estipulado pela 
diminuição do risco (CC, art. 770); e recondução tácita do contrato (CC, art. 774). 

A) a mora do segurador no pagamento do sinistro obriga à atualização monetária, mas não aos juros 
moratórios. 

INCORRETA. 

A alternativa está incorreta, visto que a mora do segurador no pagamento do sinistro obriga à atualização 
monetária, sem prejuízo dos juros moratórios, nos termos do art. 772 do CC/02. 

B) o segurado poderá comunicar à seguradora o sinistro a qualquer tempo. 
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INCORRETA. 

Está errada a assertiva, pois o segurado deverá comunicar à seguradora logo que saiba do sinistro, conforme 
dispõe o art. 771 do CC/02. 

C) o segurador poderá pagar em títulos o prejuízo resultante do risco assumido, hipótese na qual o prêmio 
será pago em dobro. 

INCORRETA. 

É falsa a alternativa, dado que o segurador deverá pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido, 
salvo se convencionada a reposição da coisa, à luz do art. 776 do CC/02. 

D) a diminuição do risco no curso do contrato de seguro, em regra, acarreta a redução do prêmio estipulado. 

INCORRETA. 

A alternativa está incorreta, afinal, a diminuição do risco no curso do contrato de seguro não acarreta, em 
regra, a redução do prêmio estipulado, consoante art. 770 do CC/02. 

E) a recondução tácita do contrato pelo mesmo prazo, mediante expressa cláusula contratual, só poderá 
operar uma única vez. 

CORRETA. 

É correta a afirmativa, uma vez que a recondução tácita do contrato pelo mesmo prazo, mediante expressa 
cláusula contratual, só poderá operar uma única vez, consoante exposto no art. 774 do CC/02. 

494. Em relação aos contratos mercantis, julgue o item a seguir. 

I O atraso longo e habitual no pagamento das parcelas do prêmio ajustado em contrato de seguro é 
suficiente para a constituição da mora, ainda que não haja notificação prévia da seguradora. 

II A cobrança antecipada do valor residual garantido não descaracteriza o contrato de arrendamento 
mercantil. 

III As cláusulas de exclusividade e de territorialidade são típicas de um contrato de factoring. 

IV Na hipótese de inadimplemento no contrato de alienação fiduciária em garantia, o credor poderá 
vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou medida 
judicial. 

Estão certos apenas os itens 

A) I e III. 

B) I, II e IV. 

C) I e II. 

D) II e III. 

E) III e IV. 
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Comentários 

DESATUALIZADA 

Assertiva I 

CORRETA 

Era jurisprudência da época, mesmo que não majoritária, no sentido de que o atraso reiterado e prolongado 
no pagamento do prêmio configuraria a mora do Segurado. 

Porém, tal entendimento NÃO é mais adotado, diante do advento da súmula 616, STJ, a qual firmou o 
entendimento de que é essencial a comunicação ao segurado sobre o atraso no pagamento do prêmio para 
suspender o contrato de seguro.  

Assertiva II 

CORRETA 

Conforme súmula 293, STJ, a cobrança antecipada do valor residual garantido NÃO descaracteriza o contrato 
de arrendamento mercantil. 

Assertiva III 

INCORRETA 

Conforme artigo 3º, X, da lei 8955/94 (REVOGADA), a territorialidade e exclusividade NÃO são típicas no 
contrato de franquia 

Assertiva IV 

CORRETA 

Conforme artigo 2º, Dec- Lei 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, 
independentemente de leilão ou hasta pública.  

LETRA B 

495. É atividade que pode ser considerada invenção e, assim, passível de patenteamento 

A) a indicação do genoma ou germoplasma dos seres vivos naturais. 

B) o desenvolvimento de técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos. 

C) a produção de fármacos com a anuência prévia da autoridade sanitária. 

D) a produção de obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas. 

E) a formulação de regras de jogo. 
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Comentários 

A questão exige conhecimentos específicos sobre a invenção, em especial no que tange ao patenteamento 
da invenção. Para a resolução da questão era necessário o conhecimento da Lei 9.279/96. 

A) a indicação do genoma ou germoplasma dos seres vivos naturais. 

ERRADA 

A alternativa está errada, por contrariar a redação do art. 10, inciso IX, da Lei 9.279/96. Sendo assim, não se 
considera invenção a indicação do genoma ou germoplasma dos seres vivos naturais. 

B) o desenvolvimento de técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos. 

ERRADA 

A alternativa está errada, por contrariar a redação do art. 10, inciso VIII, da Lei 9.279/96. Sendo assim, não 
se considera invenção o desenvolvimento de técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos. 

C) a produção de fármacos com a anuência prévia da autoridade sanitária. 

CERTA 

Alternativa está correta, por não encontrar vedação no art. 10 da Lei 9.279/96. Ademais, o art. 229-C da Lei 
9.279/96 prevê a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos, desde que haja anuência 
da ANVISA. 

D) a produção de obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas. 

ERRADA 

A alternativa está errada, por contrariar o disposto no art. 10, inciso IV, da Lei 9.279/96. Sendo assim, não se 
considera invenção a produção de obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas. 

E) a formulação de regras de jogo. 

ERRADA 

A alternativa está errada, por contrariar o art. 10, inciso VII, da Lei 9.279/96. Sendo assim, não se considera 
invenção a formulação de regras de jogo. 

496. Considerando a teoria da personalização da sociedade empresária e a da desconsideração da 
personalidade jurídica, julgue o item a seguir. 

I O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do MP e 
acarretará a dissolução ou liquidação da pessoa jurídica. 
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II O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no 
cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 

III O administrador que tenha contribuído culposamente, de forma ilícita, para lesar a coletividade de 
credores de uma instituição financeira, mas sem auferir benefício pessoal, não poderá ser atingido 
propriamente pela desconsideração da personalidade jurídica. 

IV O contrato social das sociedades limitadas estabelecerá à sociedade uma natureza personalista caso 
determine que a cessão ou a alienação de quotas não será condicionada à audiência prévia dos demais 
sócios. 

Estão certos apenas os itens 

A) I, II e IV. 

B) I e III. 

C) I e II. 

D) II e III. 

E) III e IV. 

Comentários 

GABARITO: ALTERNATIVA D. 

ASSERTIVA I. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou 
do MP e acarretará a dissolução ou liquidação da pessoa jurídica. 

ERRADA. 

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica acarreta a DESCONSIDERAÇÃO (artigo 133, CPC 
15), não a DISSOLUÇÃO, eventos completamente distintos.  

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do 
Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. 

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. 

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 

A DESCONSIDERAÇÃO é a responsabilização dos sócios e administradores por dívidas da sociedade, em caso 
de abuso da personalidade jurídica. 

Já a DISSOLUÇÃO é o FIM da personalidade jurídica da sociedade. 

ASSERTIVA II. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no 
cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 

CERTA. 
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Conforme artigo 134, CPC 15, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de 
conhecimento, cumprimento de sentença e execução de título executivo extrajudicial. 

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no 
cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 

ASSERTIVA III. O administrador que tenha contribuído culposamente, de forma ilícita, para lesar a 
coletividade de credores de uma instituição financeira, mas sem auferir benefício pessoal, não poderá ser 
atingido propriamente pela desconsideração da personalidade jurídica. 

CERTA. 

Conforme jurisprudência do STJ, a desconsideração da personalidade jurídica só poderá atingir os sócios e 
administradores que tiverem benefício com o abuso da personalidade jurídica. 

Inclusive, tal entendimento foi adotado pelo Código Civil a partir de 2019, com a nova redação do artigo 50, 
CC.  

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão 
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no 
processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 
estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou 
indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019) 

ASSERTIVA IV. O contrato social das sociedades limitadas estabelecerá à sociedade uma natureza 
personalista caso determine que a cessão ou a alienação de quotas não será condicionada à audiência prévia 
dos demais sócios. 

ERRADA. 

A sociedade de pessoas é uma sociedade em que o AFFECTIO SOCIETATIS é muito forte, sendo a pessoa do 
sócio mais importante do que o capital investido.  

Dessa forma, em uma sociedade de PESSOAS, o contrato social trará a previsão de que a cessão ou alienação 
de quotas será condicionada à audiência prévia dos demais sócios. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

497. A propositura de ação na esfera cível ou administrativa é impedida por 

A) sentença que verifique a inexistência material do fato. 

B) despacho que determine o arquivamento do inquérito policial. 

C) sentença que absolva o acusado por não haver provas da sua coparticipação na infração penal. 

D) sentença que absolva o réu por ausência de provas. 
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E) sentença que entenda atípica a conduta praticada pelo réu. 

Comentários 

A) sentença que verifique a inexistência material do fato. 

CORRETA. 

Segundo o Artigo 66 do CPP, a sentença que reconhecer categoricamente a inexistência material do fato 
obsta a ação na esfera cível. 

B) despacho que determine o arquivamento do inquérito policial. 

INCORRETA. 

De acordo com o Artigo 67, I do CPP, o despacho de arquivamento do inquérito NÃO IMPEDE a propositura 
da ação civil. 

C) sentença que absolva o acusado por não haver provas da sua coparticipação na infração penal. 

INCORRETA. 

Segundo o Artigo 66 do CPP, somente a absolvição por inexistência material do fato obsta a ação civil. 

D) sentença que absolva o réu por ausência de provas. 

INCORRETA 

Segundo o Artigo 66 do CPP, a sentença absolutória por ausência de provas não obsta a ação civil. 

E) sentença que entenda atípica a conduta praticada pelo réu. 

INCORRETA. 

Segundo o Artigo 67, III, não obsta a ação civil a sentença absolutória que decidir que o fato imputado é 
atípico. 

498. Ainda com relação ao inquérito policial, assinale a opção correta. 

A) É vedado à autoridade policial o prosseguimento das investigações após o início do processo criminal. 

B) A vítima, em decorrência do seu direito líquido e certo, pode, na ação penal pública, impetrar mandado 
de segurança contra o arquivamento do inquérito. 

C) Poderá ser decretada pelo magistrado a prisão preventiva fundamentada exclusivamente no clamor social 
provocado pelo indiciado. 

D) É cabível o trancamento de inquérito policial quando sua duração for desarrazoadamente excessiva, o que 
permite a reabertura, caso surjam novas provas. 
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E) O indiciamento pode ser determinado pelo membro do MP quando a autoridade policial se recusar a fazê-
lo. 

Comentários 

Questão exige conhecimento jurisprudencial sobre o Inquérito policial, sobre a prisão preventiva, bem como 
sobre o indiciamento e suas características fundamentadas na Lei 12.830/13. 

A) É vedado à autoridade policial o prosseguimento das investigações após o início do processo criminal. 

INCORRETA 

Segundo o entendimento do STJ no RHC 34.233, não vigora na ação penal pública o princípio da 
indivisibilidade, sendo que a investigação poderá ocorrer em relação aos demais investigados não 
denunciados, visto que não há o arquivamento implícito em relação a eles. 

B) A vítima, em decorrência do seu direito líquido e certo, pode, na ação penal pública, impetrar mandado 
de segurança contra o arquivamento do inquérito. 

INCORRETA. 

Segundo o Artigo 28, §1° do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), a vítima (ou seu 
representante legal), caso não concorde com a decisão de arquivamento, poderá, no prazo de 30 dias,  
submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial. Ou seja, pela nova redação do 
CPP, há a possibilidade de recurso da vítima no caso de arquivamento do inquérito.  

Logo, NÃO há previsão legal do cabimento de Mandado de segurança no caso do arquivamento do inquérito, 
mas sim de recurso.   

C) Poderá ser decretada pelo magistrado a prisão preventiva fundamentada exclusivamente no clamor social 
provocado pelo indiciado. 

INCORRETA. 

Segundo o entendimento do STJ no HC 83.738 o clamor social NÃO justifica, por si só, a decretação da prisão 
preventiva. 

D) É cabível o trancamento de inquérito policial quando sua duração for desarrazoadamente excessiva, o que 
permite a reabertura, caso surjam novas provas. 

CORRETA. 

Segundo a Súmula 524 do STF, o inquérito policial poderá ser reaberto se surgirem provas.   

E) O indiciamento pode ser determinado pelo membro do MP quando a autoridade policial se recusar a fazê-
lo. 
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INCORRETA. 

O indiciamento é ato privativo da autoridade policial, nos moldes do Artigo 2°, §6° da Lei 12.830/13, não 
podendo ser determinado pelo MP. 

499. José, cidadão comum, julgando obter sucesso em suas investidas amorosas, começa a se passar por 
agente da Polícia Federal, até mesmo utilizando uma sirene em seu veículo com o objetivo de dar 
credibilidade à sua atuação. 

Nessa situação hipotética, 

A) a ação penal nas contravenções deverá ser iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de 
portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. 

B) a competência para julgar a referida contravenção penal é da justiça estadual. 

C) a prisão em flagrante de José é cabível, uma vez que a conduta praticada por ele é de natureza 
permanente. 

D) a conduta de José deve ser considerada atípica, visto que o decreto-lei que regulamenta as contravenções 
penais não foi recepcionado pela CF. 

E) é cabível a prisão preventiva de José, mesmo que seja primário, em razão não somente da periculosidade 
de sua conduta, mas também da garantia da ordem pública. 

Comentários 

Não há uma diferença estrutural ente crime e contravenção penal, porquanto ambos são fatos típicos e 
antijurídicos. A diferença entre eles reside apenas quanto ao grau de gravidade da conduta. Tanto assim o é 
que o jurista Nelson Hungria denominava a contravenção penal de “crime anão”, por ser um fato de menor 
gravidade e repercussão social. 

A) a ação penal nas contravenções deverá ser iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de 
portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. 

ERRADA. 

Com a previsão do art. 129, I, da Constituição Federal, enaltecendo o Ministério Público como titular privativo 
do exercício da ação penal pública, extinguiu-se a ação penal ex officio (arts. 26 e 531, ambos do CPP), que 
previa o exercício da ação penal nas contravenções por portaria do magistrado ou do delegado ou pelo auto 
de prisão em flagrante delito. 

B) a competência para julgar a referida contravenção penal é da justiça estadual. 

CERTA. 

Em regra, exsurge a Justiça Comum Estadual, que tem competência residual, como órgão jurisdicional 
competente para processar e julgar a contravenção penal. Afinal de contas, nos termos do art. 109, VI, da 
Constituição Federal, a Justiça Federal não tem competência para processar e julgar contravenção penal, 
ainda que tal fato viole bens, serviços ou interesses da União Federal, suas autarquias, ou empresas públicas. 
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Essa proibição alcança também a contravenção penal que for conexa com algum delito de competência da 
Justiça Federal, aplicando-se, na espécie, a separação de processos. Por oportuno, vale destacar a súmula 38 
do STJ: Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por 
contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades. 

C) a prisão em flagrante de José é cabível, uma vez que a conduta praticada por ele é de natureza 
permanente. 

ERRADA. 

Como é cediço, a contravenção penal é catalogada como uma infração penal de menor potencial ofensivo 
(art. 61 da Lei nº 9.099/95). Dessa feita, com fundamento no art. 69, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, ao 
autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o 
compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. 

D) a conduta de José deve ser considerada atípica, visto que o decreto-lei que regulamenta as contravenções 
penais não foi recepcionado pela CF. 

ERRADA. 

Por apresentar compatibilidade material com o Texto Constitucional, o Dec-Lei nº 3.699/41, também 
conhecido como Lei das Contravenções Penais, foi recepcionado pela nova ordem constitucional com status 
de lei ordinária. 

E) é cabível a prisão preventiva de José, mesmo que seja primário, em razão não somente da periculosidade 
de sua conduta, mas também da garantia da ordem pública. 

ERRADA. 

Apesar de José, primário, ter cometido uma contravenção penal, nota-se que tal situação não autoriza a 
decretação da medida excepcional da prisão cautelar ante a ausência de qualquer respaldo no art. 313 do 
Código de Processo Penal. Na espécie, por estarmos diante de uma infração penal de menor potencial 
ofensivo, aplica-se o descrito no art. 69, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, ou seja, após a lavratura do 
termo circunstanciado de ocorrência, José será imediatamente encaminhado ao juizado ou se assumir o 
compromisso de a ele comparecer, não sofrerá a imposição de prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. 

500. Em tema de ação penal privada, correto afirmar que 

A) o requerimento de instauração de inquérito policial não interrompe o prazo de oferecimento da queixa. 

B) importa em renúncia tácita ao direito de queixa o fato de o ofendido receber indenização do dano causado 
pelo crime. 

C) admissível o perdão do ofendido mesmo depois que passa em julgado a sentença condenatória. 

D) incabível extinção da punibilidade por perempção. 

E) o perdão do ofendido independe de aceitação. 
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Comentários 

A solução da questão exige do candidato o conhecimento da literalidade dos seguintes dispositivos: artigos 
38 (prazo decadencial da queixa) e 51 e 58 (sobre a aceitação do perdão do ofendido), todos do CPP; e dos 
artigos 104, parágrafo único, 106, § 2º, e 107, IV, todos do CP (respectivamente, direito de queixa e 
indenização pelo dano; perdão do ofendido inadmissível após o trânsito em julgado; e perempção como 
causa extintiva da punibilidade). 

A) o requerimento de instauração de inquérito policial não interrompe o prazo de oferecimento da queixa. 

CERTA. 

Da leitura do artigo 38, caput, do CPP, percebe-se que  o prazo para oferecimento da queixa é decadencial, 
de modo que o requerimento de instauração de inquérito não tem o condão de interrompê-lo. 

B) importa em renúncia tácita ao direito de queixa o fato de o ofendido receber indenização do dano causado 
pelo crime. 

ERRADA. 

O teor da assertiva contraria o quanto disposto no Art. 104, parágrafo único, do CP, pois o recebimento de 
indenização em decorrência do dano causado pelo crime não implica renúncia ao direito de queixa. 

C) admissível o perdão do ofendido mesmo depois que passa em julgado a sentença condenatória. 

ERRADA. 

O teor da assertiva contraria o quanto disposto no Art. 106, § 2º, do CP, pois, uma vez transitada em julgado 
a sentença condenatória, o perdão do ofendido torna-se inadmissível. 

D) incabível extinção da punibilidade por perempção. 

ERRADA. 

O teor da assertiva contraria o quanto disposto no art. 107, IV, do CP, que prevê a perempção como uma das 
causas extintivas da punibilidade. 

E) o perdão do ofendido independe de aceitação. 

ERRADA. 

O teor da assertiva contraria o quanto disposto nos arts. 51 e 58 do CPP, segundo os quais o perdão do 
ofendido depende de aceitação. 
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