


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da Procuradoria Geral do Distrito Federal está batendo na porta! Nesse momento, 

muitos concurseiros se sentem ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos 

aqui para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera PG DF. Serão muitas horas de transmissão GRATUITA em nosso canal do Youtube, com as últimas 

dicas imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc.  

Bons estudos! 
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LEI ORGÂNICA DO DF

Prof. Rodrigo Francelino
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Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino A Lei 
Orgânica do Distrito Federal somente publicada após ser discutida 
e votada em dois turnos e se obtiver, em ambos, após o prazo 
mínimo de 10 dias com o voto favorável de dois terços dos 
membros da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Questão 1
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Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino. O Distrito 
Federal integra a união indissolúvel da República Federativa do 
Brasil e tem como valor fundamental a preservação de sua 
soberania como unidade federativa.

Questão 2
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Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino Assegurar, 
por parte do poder público, a proteção individualizada à vida e à 
integridade física e psicológica dos autores e das testemunhas de 
infrações penais e seus respectivos familiares é um dos objetivos 
prioritários do DF. 

Questão 3 
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Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino Um 
administrado recorreu a um órgão publico do Distrito Federal a 
fim de ver respeitados os seus direitos. Neste caso o administrado 
exerceu seu direito por meio de iniciativa popular.

Questão 4
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Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino. Brasília é 
a Capital da República Federativa do Brasil e por sua vez, sede do 
governo do Distrito Federal, assim tem como território o espaço 
físico-geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição.

Questão 5
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QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR RODRIGO FRANCELINO. 
Com os 60 anos de Brasília o Governo do Distrito Federal resolveu 
alterar o seu Brasão, com a inserção da face de Juscelino 
Kubitschek como forma de homenageá-lo, entretanto a 
Procuradoria-Geral do DF emitiu um parecer contrário a 
homenagem, por entender que a Lei Orgânica do DF não permite 
a criação de novos símbolos. 

Questão 6
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Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino Quanto à 
organização do Distrito Federal, em conformidade com a 
respectiva Lei Orgânica haverá somente um Conselho de 
Representantes Comunitários para todas as Regiões 
Administrativas do Distrito Federal.

Questão 7
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Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino A 
participação popular no processo de escolha do administrador 
regional é constitucional segundo o Supremo Tribunal Federal.

Questão 8
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In pellentesque venenatis 
augue, posuere rutrum ligula aliquet eu. Sed vitae consequat nunc, ut placerat tellus. 
Cras quis efficitur metus.

Nullam eget egestas odio. Donec at scelerisque leo. In in tristique enim. Integer 
scelerisque nisi tortor, in sollicitudin nulla pharetra sit amet. Duis dapibus hendrerit 
felis, eu vestibulum lectus commodo eget. In tristique neque sit amet pharetra 
tempor. Nullam sed nisl in dolor aliquam vestibulum vitae vitae ante.

Questão 9
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Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino Suponha-
se que Pedro tenha sido condenado em 2015 a 5 anos de 
reclusão, por maus tratos nos termos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assim Pedro ficará impedido de ser indicado para 
ocupar o cargo de administrador regional em 2023, quando 
completará 8 anos de impedimento, conforme descreve a Lei 
Orgânica do DF. 

Questão 10
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OBRIGADO
Prof. Rodrigo Francelino

RODRIGO
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HEBERT

Decretos Distritais

Prof. Marcos Girão
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

DECRETO DISTRITAL Nº 36.756/2015
(SEI-DF)

01. De acordo com o Decreto Distrital nº 36.756 de 16.09.2015, são objetivos do
SEI- Sistema Eletrônico de Informação:

I - aumentar a produtividade e a celeridade na tramitação de documentos e
processos;

II - aprimorar a segurança e a confiabilidade dos dados e das informações;

III - reduzir o uso de papel, os custos operacionais e de armazenamento da
documentação.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão
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Com base nos itens acima julgue a assertiva abaixo:

O item I e II estão corretos e o item III está incorreto uma vez que apenas aponta
uma consequência natural da informatização, mas não é um dos objetivos do
SEI.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

De acordo com o Decreto Distrital nº 36.756 de 16.09.2015, julgue a assertiva
abaixo:

02. O Sistema Eletrônico de Informação - SEI – é o sistema oficial de gestão de
documentos e processos judiciais e administrativos eletrônicos e digitais, no âmbito
dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Prof. Girão / PGDF / 2021
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03. Situação hipotética. O servidor Tapioca de Almeida é lotado na Secretaria de
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal – SEPLAG.
Perguntado sobre as características do seu órgão de lotação, o Sr. Tapioca
informou que sua Secretaria é o Órgão Gestor do Sistema Eletrônico de
Informação-SEI-GDF, cabendo-lhe, dentre outras atribuições, apoiar e
acompanhar a Unidade Central de Gestão na implementação e gestão do SEI-
GDF; estabelecer portaria conjunta com os demais órgãos e entidades do Distrito
Federal para a implantação do SEI-GDF; constituir comissões de negócio e
técnica para estudos de melhorias do SEI-GDF e apresentá-los ao Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Assertiva. De acordo com o Decreto Distrital nº 36.756 de 16.09.2015, o Sr.
Tapioca parece não conhecer muito bem a SEPLAG, pois apenas as duas
primeiras atribuições citadas estão corretas e a terceira aponta uma
competência privativa do Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

04. Não está errado afirmar que o referido normativo ordenou a criação de
Comissão Permanente para garantir a preservação dos documentos e
processos eletrônicos, de forma que não haja perda ou corrupção da
integridade das informações.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

05. Compete à Unidade Central de Gestão do SEI-GDF prover as condições
necessárias à implantação, utilização, manutenção e sustentação do SEI-GDF.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Julgue o próximo item conforme o Decreto Distrital nº 36.756/2015.

06. São diretrizes do SEI, aumentar a produtividade e a celeridade na
tramitação de documentos e processos; aprimorar a segurança e a
confiabilidade dos dados e das informações; criar condições mais adequadas
para a produção e utilização de informações; facilitar o acesso às
informações; e reduzir o uso de papel, os custos operacionais e de
armazenamento da documentação

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Julgue o próximo item, considerando o Decreto Distrital nº 36.756/2015.

07. Compete à Unidade Central de Gestão do SEI-GDF, garantir que as
melhorias no SEI-GDF estejam aderentes ao Processo Eletrônico Nacional -
PEN-SEI, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e que
atendam aos órgãos e as entidades do Distrito Federal.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Acerca do Decreto Distrital nº 36.756/2015, julgue o item.

08. A assinatura cadastrada é aquela baseada em certificado digital emitido
por autoridade certificadora credenciada na Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileiras (ICP – BRASIL).

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

LEI COMPLEMENTAR Nº 395/2001
(A PGDF)
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09. De acordo com a Lei Complementar nº 395 de 2001 do Distrito Federal, 
compete à Procuradoria-Geral do Distrito Federal exercer o controle interno 
da legalidade dos atos do Poder Judiciário.

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

10. Segundo estabelece a Lei Complementar nº 395/2001, integram o sistema
jurídico do Distrito Federal as assessorias jurídico-legislativas e os serviços
jurídicos dos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações
públicas e das empresas públicas do Distrito Federal.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

A respeito da Lei Complementar nº 395/2001, que dispõe sobre a
organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, julgue os itens que se
seguem.

11. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal tem por finalidade exercer a
advocacia pública, cabendo-lhe, ainda, prestar a supervisão normativa do
sistema jurídico do Distrito Federal.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

12. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é equiparada, para todos os
efeitos, aos ministérios e seu titular tem as prerrogativas, direitos e
vantagens de ministro de estado.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

13. A cessão de Procuradores para outros órgãos dependerá de prévia
anuência do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e
somente se dará nos seguintes casos: no âmbito do Distrito Federal, para
exercício de cargo de natureza especial ou equivalente; exercício de cargo de
direção de serviços jurídicos de órgão ou entidade da administração direta,
somente, por indicação do Procurador-Geral do Distrito Federal; no âmbito
dos Poderes da União, Estados e Municípios, para o exercício de cargo de
direção de natureza relevante, de nível superior a Consultor Jurídico, desde
que sem ônus para o órgão requisitante.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

14. O Procurador-Corregedor será escolhido dentre os integrantes da carreira
de Procurador do Distrito Federal em atividade e com pelo menos dez anos
de exercício.

Prof. Girão / PGDF / 2021



27 /0 8 /2 0 2 1

23

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Julgue os próximos itens conforme a Lei Complementar nº 395/2001.

15. A estrutura interna e as competências dos órgãos da PGDF são definidas
por legislação específica.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

16. O Procurador-Geral do Distrito Federal cabe indicar exclusivamente
Procurador do Distrito Federal para integrar órgãos de deliberação coletiva e
realizar trabalhos especializados fora da repartição.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

17. Compete ao Conselho Superior elaborar listas tríplices de Procuradores
do Distrito Federal para fins de promoção por merecimento, a ser submetidas
ao Governador do Distrito Federal pelo Procurador-Geral.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

18. Compete ao Procurador-Geral a decisão final sobre os processos
administrativos disciplinares em que a comissão proponha a aplicação das
penalidades de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e
destituição de cargo ou função em comissão.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

19. Os cargos em comissão e os cargos de natureza especial de direção,
chefia, gerenciamento e coordenação das atividades típicas de representação
judicial ou consultoria jurídica integrantes da estrutura administrativa da
Procuradoria-Geral do Distrito Federal são exercidos privativamente por
membros da carreira de Procurador do Distrito Federal e da carreira de
Procurador de que trata a Lei Complementar nº 914, de 2016, em atividade.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

À luz da Lei Complementar nº 395/2001, julgue os próximos itens.

20. Os integrantes da carreira de Apoio às Atividades Jurídicas exercerão suas
funções nos órgãos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

21. A lotação, remoção e relotação dos Procuradores será feita por ato do
Governador, de acordo com a necessidade de serviço

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

22. É vedado o fornecimento de cópias ou de qualquer outro meio de
publicidade de parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal antes da
competente aprovação do Procurador-Corregedor.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

23. A representação judicial e a consultoria jurídica das autarquias e 
fundações do Distrito Federal serão exercidas pelo Procurador-Geral do 
Distrito Federal.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Julgue os itens a seguir, a respeito da Lei Complementar nº 395/2001.

24. À Secretaria Executiva do Pró-Jurídico compete prestar o apoio técnico,
administrativo e operacional a Conselho de Administração do Fundo,
necessários à plena realização das suas funções, especialmente no que se
refere ao controle das receitas e aplicações dos recursos financeiros.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

25. Não está errado afirmar que compete ao Procurador-Corregedor julgar os 
processos administrativos disciplinares instaurados contra Procuradores do 
Distrito Federal e propor as medidas cabíveis, ressalvados os casos de 
competência do Governador do Distrito Federal.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

26. Os membros eleitos para o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do
Distrito Federal terão mandato de dois anos, permitida a reeleição por uma
vez.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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OBRIGADO
Prof. Marcos Girão

Português

Prof. Adriana Figueiredo
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#ANOTAAÍ

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.
3 Domínio da ortografia oficial.
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual.
4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição,
de conectores e de outros elementos de sequenciação textual.
4.2 Emprego de tempos e modos verbais.
5 Domínio da estrutura morfossintática do período.
5.1 Emprego das classes de palavras.
5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.
5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.
5.4 Emprego dos sinais de pontuação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

#ANOTAAÍ

5.5 Concordância verbal e nominal.
5.6 Regência verbal e nominal.
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase.
5.8 Colocação dos pronomes átonos.
6 Reescrita de frases e parágrafos do texto.
6.1 Significação das palavras.
6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto.
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto.
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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REVISÃO EM 25 QUESTÕES 
E 10 DICAS

Reconhecimento de tipos e 
gêneros textuais

Profª Adriana Figueiredo
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ARGUMENTAÇÃO X 
EXPOSIÇÃO

01. CESPE - 2018 - ABIN - Agente de Inteligência
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No texto, predomina a tipologia textual expositiva, dado o seu objetivo
comunicativo de transmitir ao leitor um conjunto de informações relativas às
atividades desenvolvidas sob o rótulo de inteligência.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

01. CESPE - 2018 - ABIN - Agente de Inteligência

No texto, predomina a tipologia textual expositiva, dado o seu objetivo
comunicativo de transmitir ao leitor um conjunto de informações relativas às
atividades desenvolvidas sob o rótulo de inteligência.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

01. CESPE - 2018 - ABIN - Agente de Inteligência
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#ANOTAAÍ

02. CESPE - 2019 - CGE - CE - Conhecimentos Básicos

QUESTÃO ADAPTADA
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02. CESPE - 2019 - CGE - CE - Conhecimentos Básicos

No texto CB1A1-II, predomina a tipologia argumentativa.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

02. CESPE - 2019 - CGE - CE - Conhecimentos Básicos

No texto CB1A1-II, predomina a tipologia argumentativa.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

03. CESPE - 2021 - SERPRO - Analista - Ciência de Dados
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03. CESPE - 2021 - SERPRO - Analista - Ciência de Dados

Quanto à tipologia, o texto é predominantemente expositivo.

Certo
Errado

03. CESPE - 2021 - SERPRO - Analista - Ciência de Dados

Quanto à tipologia, o texto é predominantemente expositivo.

Certo
Errado



27 /0 8 /2 0 2 1

38

#ANOTAAÍ

DICA 1

TEXTO EXPOSITIVO É AQUELE QUE
EXPÕE O QUE SE SABE SOBRE UM
ASSUNTO E TEXTO ARGUMENTATIVO É
AQUELE QUE DEFENDE UMA TESE.
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Colocação dos pronomes 
átonos

Profª Adriana Figueiredo

04. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação à colocação pronominal, a correção gramatical do texto 1A1-I seria
mantida caso, no trecho “Não me lembro de vozes”, o pronome “me” fosse
deslocado para logo após “lembro”: lembro-me.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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04. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação à colocação pronominal, a correção gramatical do texto 1A1-I seria
mantida caso, no trecho “Não me lembro de vozes”, o pronome “me” fosse
deslocado para logo após “lembro”: lembro-me.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ
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05. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação à colocação pronominal, a correção gramatical do texto 1A1-I seria
mantida caso, no trecho “a realidade me assustava”, o pronome “me” fosse
deslocado para logo após “assustava”: assustava-me.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

05. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação à colocação pronominal, a correção gramatical do texto 1A1-I seria
mantida caso, no trecho “a realidade me assustava”, o pronome “me” fosse
deslocado para logo após “assustava”: assustava-me.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

DICA 2
NA COLOCAÇÃO PRONOMINAL HÁ:
• 3 PROIBIÇÕES: PRÓCLISE EM INÍCIO DE FRASE E ÊNCLISE COM

VERBOS NO FUTURO OU PARTICÍPIO;

• 1 REGRA: PALAVRA INVARIÁVEL É PALAVRA ATRATIVA;

• 2 EXCEÇÕES: VERBOS NO INFINITIVO OU DIANTE DE
CONJUNÇÕES COORDENATIVAS SEMPRE ACEITAM PRÓCLISE OU
ÊNCLISE.

NÃO ESQUEÇA: O QUE NÃO É PROIBIDO ESTÁ CORRETO.
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Emprego de conectores

Profª Adriana Figueiredo

06. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Assistente

Com a utilização do sistema B2C, sistema de comércio eletrônico, várias vantagens
podem ser apresentadas, como a facilidade de estabelecer compras online 24 horas
por dia, sete dias da semana. Verifica-se, ainda, a otimização dos fatores da
atividade empresarial, como quadro pessoal, loja física e mobilidade urbana, a
diminuição de tempo gasto com as operações e a sustentabilidade com a teoria de
utilização racional de papéis (em inglês, less paper).

QUESTÃO ADAPTADA

2º PARÁGRAFO
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06. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Assistente

No trecho “Com a utilização do sistema B2C”, no segundo parágrafo do texto
CB2A1-I, o termo “Com” expressa companhia.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

06. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Assistente

No trecho “Com a utilização do sistema B2C”, no segundo parágrafo do texto
CB2A1-I, o termo “Com” expressa companhia.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

Eu, que nunca gostei de ler livros de guerra, ainda que, durante minha infância e
juventude, essa fosse a leitura preferida de todo mundo. De todo mundo da minha
idade. E isso não surpreende — éramos filhos da Vitória. Filhos dos vencedores.

QUESTÃO ADAPTADA

2º PARÁGRAFO

07. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento
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07. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

No segundo parágrafo do texto 1A1-I, a expressão “ainda que” expressa uma
concessão.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

07. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

No segundo parágrafo do texto 1A1-I, a expressão “ainda que” expressa uma
concessão.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

As definições encontradas nos dicionários e enciclopédias falham em capturar a
riqueza e a variedade dos dados no mundo da ciência ou falham em revelar as
premissas epistemológicas e ontológicas sobre as quais eles são baseados. Na esfera
acadêmica, grande parte das definições são uma enumeração de exemplos: dados
são fatos, números, letras e símbolos. Listas de exemplos não são verdadeiramente
definições, visto que não estabelecem uma clara fronteira entre o que inclui e o que
não inclui o conceito.

QUESTÃO ADAPTADA

ÚLTIMO PARÁGRAFO

08. CESPE - 2021 - IBGE - Supervisor de Coleta e Qualidade



27 /0 8 /2 0 2 1
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08. CESPE - 2021 - IBGE - Supervisor de Coleta e Qualidade

A locução “visto que” (último período do texto) é usada no texto 1A1-I com o
mesmo sentido que de modo que.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

08. CESPE - 2021 - IBGE - Supervisor de Coleta e Qualidade

A locução “visto que” (último período do texto) é usada no texto 1A1-I com o
mesmo sentido que de modo que.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA



27 /0 8 /2 0 2 1

49

#ANOTAAÍ

A pouco e pouco, à medida que se ia impondo, pela cultura dos europeus, o
desenvolvimento e o progresso da colônia e do país independente, a língua
portuguesa foi predominando sobre a “língua geral” de base indígena e dos falares
africanos, a partir da segunda metade do século XVIII.

QUESTÃO ADAPTADA

ÚLTIMO PARÁGRAFO

09. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Língua Portuguesa



27 /0 8 /2 0 2 1
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09. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Língua Portuguesa

A expressão “à medida que”, no último parágrafo do texto 5A1-III, tem o mesmo
sentido de.

A) à proporção que.
B) visto que.

QUESTÃO ADAPTADA

09. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Língua Portuguesa

A expressão “à medida que”, no último parágrafo do texto 5A1-III, tem o mesmo
sentido de.

A) à proporção que.
B) visto que.

QUESTÃO ADAPTADA



27 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

A vantagem e a principal justificativa econômica da irrigação suplementar estão
na garantia de safra, a despeito da incerteza das chuvas.

QUESTÃO ADAPTADA

6º PARÁGRAFO

10. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - Analista em
Desenvolvimento Regional



27 /0 8 /2 0 2 1
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Sem prejuízo da correção gramatical do texto e da informação nele veiculada, o
sexto parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma: A garantia de colheita,
apesar da incerteza das chuvas, consiste na vantagem e na principal justificativa
econômica da irrigação suplementar.

Certo
Errado

10. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - Analista em
Desenvolvimento Regional

Sem prejuízo da correção gramatical do texto e da informação nele veiculada, o
sexto parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma: A garantia de colheita,
apesar da incerteza das chuvas, consiste na vantagem e na principal justificativa
econômica da irrigação suplementar.

Certo
Errado

10. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - Analista em
Desenvolvimento Regional



27 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

DICA 3

LEMBRE-SE DAS CONJUNÇÕES E LOCUÇÕES
CONJUNTIVAS CONCESSIVAS, COMO “EMBORA”,
“MESMO QUE”, “POSTO QUE”, “AINDA QUE”,
“CONQUANTO”, MAS TAMBÉM DAS LOCUÇÕES
PREPOSITIVAS “APESAR DE”, “A DESPEITO DE” ETC.



27 /0 8 /2 0 2 1
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DICA 4

NAS QUESTÕES DE CAUSA E CONSEQUÊNCIA
(“O FATO DE FEZ COM QUE”) NÃO SE PODE
TROCAR UMA CONJUNÇÃO CAUSAL POR UMA
CONSECUTIVA, SOB PENA DE GERAR ALTERAÇÃO
DE SENTIDO.

DICA 5

NA MEDIDA EM QUE ≠ À MEDIDA QUE
(valor causal) (valor proporcional)



27 /0 8 /2 0 2 1
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Relações de coordenação e 
subordinação entre orações e 
entre termos da oração
Profª Adriana Figueiredo

11. CESPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo

O termo “a luz dos postes elétricos da rua” (l.7) exerce a função de sujeito da forma
verbal “projetava” (l.7), além de ser o referente do sujeito da forma verbal “reinava”
(l.9), que está elíptico.

Certo
Errado



27 /0 8 /2 0 2 1
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11. CESPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo

O termo “a luz dos postes elétricos da rua” (l.7) exerce a função de sujeito da forma
verbal “projetava” (l.7), além de ser o referente do sujeito da forma verbal “reinava”
(l.9), que está elíptico.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ



27 /0 8 /2 0 2 1
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DICA 6

NÃO CONFUNDA SUJEITO POSPOSTO COM 
SUJEITO OCULTO.

12. CESPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo

No trecho “podia e devia ser feito com os incipientes seres humanos pela educação
e pelo treinamento” (l. 28 e 29), os termos “pela educação” e “pelo treinamento”
exercem a função de agente da passiva, veiculando o agente da ação expressa pelo
verbo fazer.

Certo
Errado



27 /0 8 /2 0 2 1
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12. CESPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo

No trecho “podia e devia ser feito com os incipientes seres humanos pela educação
e pelo treinamento” (l. 28 e 29), os termos “pela educação” e “pelo treinamento”
exercem a função de agente da passiva, veiculando o agente da ação expressa pelo
verbo fazer.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ



27 /0 8 /2 0 2 1

59

Emprego dos sinais de 
pontuação

Profª Adriana Figueiredo

13. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Quando a covid-19 começou a se espalhar pelo Brasil em março de 2020 e exigiu a
adoção de medidas mais restritivas, especialistas em saúde mental passaram a usar
o termo “quarta onda” para se referir à avalanche de novos casos de depressão,
ansiedade e outros transtornos psiquiátricos que viriam pela frente.

QUESTÃO ADAPTADA

1º PARÁGRAFO



27 /0 8 /2 0 2 1
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13. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação ao emprego dos sinais de pontuação, a correção gramatical e a
coerência do texto 1A2-II seriam mantidas caso, no primeiro parágrafo do texto,
fosse empregada uma vírgula após “saúde mental”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

13. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação ao emprego dos sinais de pontuação, a correção gramatical e a
coerência do texto 1A2-II seriam mantidas caso, no primeiro parágrafo do texto,
fosse empregada uma vírgula após “saúde mental”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA



27 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

14. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Quando a covid-19 começou a se espalhar pelo Brasil em março de 2020 e exigiu a
adoção de medidas mais restritivas, especialistas em saúde mental passaram a usar
o termo “quarta onda” para se referir à avalanche de novos casos de depressão,
ansiedade e outros transtornos psiquiátricos que viriam pela frente.

QUESTÃO ADAPTADA

1º PARÁGRAFO



27 /0 8 /2 0 2 1
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14. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação ao emprego dos sinais de pontuação, a correção gramatical e a
coerência do texto 1A2-II seriam mantidas caso, no primeiro parágrafo do texto,
fosse empregada uma vírgula após “Brasil”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

14. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação ao emprego dos sinais de pontuação, a correção gramatical e a
coerência do texto 1A2-II seriam mantidas caso, no primeiro parágrafo do texto,
fosse empregada uma vírgula após “Brasil”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA



27 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

15. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Por muito tempo fui uma pessoa dos livros: a realidade me assustava e atraía.
Desse desconhecimento da vida surgiu uma coragem. Agora penso: se eu fosse uma
pessoa mais ligada à realidade, teria sido capaz de me lançar nesse abismo? De onde
veio tudo isso: do desconhecimento? Ou foi uma intuição do caminho? Pois a
intuição do caminho existe...

QUESTÃO ADAPTADA

7º PARÁGRAFO



27 /0 8 /2 0 2 1
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15. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação à pontuação, a correção gramatical do texto 1A1-I seria mantida se
fosse inserida uma vírgula após “vida”, em “Desse desconhecimento da vida surgiu
uma coragem” (sétimo parágrafo).

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

15. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação à pontuação, a correção gramatical do texto 1A1-I seria mantida se
fosse inserida uma vírgula após “vida”, em “Desse desconhecimento da vida surgiu
uma coragem” (sétimo parágrafo).

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA



27 /0 8 /2 0 2 1

65

#ANOTAAÍ

16. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Língua Portuguesa

2º ESTROFE
Socorro, alguma alma, mesmo que penada,
me empreste suas penas.
Já não sinto amor nem dor,
já não sinto nada.

4ª ESTROFE
Socorro, alguma rua que me dê sentido,
em qualquer cruzamento,
acostamento, encruzilhada,
socorro, eu já não sinto nada.

QUESTÃO ADAPTADA



27 /0 8 /2 0 2 1
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16. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Língua Portuguesa

No texto 5A2-I, a vírgula foi empregada para separar termos da oração com a
mesma função sintática no trecho

A) “em qualquer cruzamento, / acostamento, encruzilhada” (quarta estrofe).

B) “Já não sinto amor nem dor, / já não sinto nada” (segunda estrofe).

QUESTÃO ADAPTADA

16. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Língua Portuguesa

No texto 5A2-I, a vírgula foi empregada para separar termos da oração com a
mesma função sintática no trecho

A) “em qualquer cruzamento, / acostamento, encruzilhada” (quarta estrofe).

B) “Já não sinto amor nem dor, / já não sinto nada” (segunda estrofe).

QUESTÃO ADAPTADA



27 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

DICA 7

ATENÇÃO AOS PRINCIPAIS CASOS DO USO DA
VÍRGULA:

- PROIBIDA EM SVC;
- DESLOCAMENTO DE ADJUNTOS ADVERBIAIS;
- ENUMERAÇÃO.



27 /0 8 /2 0 2 1
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Concordância verbal

Profª Adriana Figueiredo

17. CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - Auditor de Controle Externo

A forma verbal “vêm” (l.6) é acentuada devido à concordância que estabelece com o
termo “o planejamento urbano e a gestão das cidades e áreas metropolitanas” (l. 4
a 6).

Certo
Errado



27 /0 8 /2 0 2 1
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17. CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - Auditor de Controle Externo

A forma verbal “vêm” (l.6) é acentuada devido à concordância que estabelece com o
termo “o planejamento urbano e a gestão das cidades e áreas metropolitanas” (l. 4
a 6).

Certo
Errado

#ANOTAAÍ



27 /0 8 /2 0 2 1
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Mas há outras vantagens. Durante as férias, a qualidade do sono melhora, já que
também se costuma dormir mais horas: não há tanta necessidade de acordar cedo
ou tarefas que te deixam até tarde da noite acordado. Isso também é benéfico ao
cérebro.

QUESTÃO ADAPTADA

ÚLTIMO PARÁGRAFO

18. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Conhecimentos Básicos

18. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Conhecimentos Básicos

Em “Mas há outras vantagens” (último parágrafo), a forma verbal “há” poderia ser
substituída por existem sem prejuízo da correção gramatical do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA



27 /0 8 /2 0 2 1
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18. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Conhecimentos Básicos

Em “Mas há outras vantagens” (último parágrafo), a forma verbal “há” poderia ser
substituída por existem sem prejuízo da correção gramatical do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ



27 /0 8 /2 0 2 1
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19. CESPE - 2019 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Professor

A forma verbal “há” (.8) poderia ser substituída por fazem, sem prejuízo da correção
gramatical do texto.

Certo
Errado

19. CESPE - 2019 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Professor

A forma verbal “há” (.8) poderia ser substituída por fazem, sem prejuízo da correção
gramatical do texto.

Certo
Errado



27 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

18. CESPE - 2019 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Professor

Na oração “no mínimo um terço das crianças morriam” (l.22), a concordância verbal
está feita com o termo “crianças”, mas poderia ser feita com “um terço” — um
terço das crianças morria —, sem prejuízo da correção gramatical do texto.

Certo
Errado



27 /0 8 /2 0 2 1
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18. CESPE - 2019 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Professor

Na oração “no mínimo um terço das crianças morriam” (l.22), a concordância verbal
está feita com o termo “crianças”, mas poderia ser feita com “um terço” — um
terço das crianças morria —, sem prejuízo da correção gramatical do texto.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ



27 /0 8 /2 0 2 1
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DICA 8

ATENÇÃO AOS PRINCIPAIS CASOS DE ORAÇÃO SEM SUJEITO,
NOS QUAIS O VERBO DEVE ESTAR SEMPRE NA 3ª PESSOA
DO SINGULAR:

• VERBO HAVER NO SENTIDO DE EXISTIR: HÁ MUITAS
CRIANÇAS NO PARQUE.

• TEMPO DECORRIDO: PAROU DE FUMAR HÁ/FAZ 3 ANOS.

DICA 9

NA CONCORDÂNCIA COM EXPRESSÕES PARTITIVAS (A
MAIORIA DE, A MAIOR PARTE DE, ETC.) HÁ DUAS
POSSIBILIDADES DE FLEXÃO DO VERBO: A MAIOR PARTE
DOS PROFESSORES ENTREGOU/ENTREGARAM AS NOTAS.



27 /0 8 /2 0 2 1
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Emprego do sinal indicativo 
de crase

Profª Adriana Figueiredo

20. CESPE - TRE-MT - Conhecimentos Gerais

Seriam preservadas a coerência e a correção gramatical do texto caso o acento
grave no “à" em “à realização de eleições" (l. 13 e 14) fosse suprimido.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA



27 /0 8 /2 0 2 1
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20. CESPE - TRE-MT - Conhecimentos Gerais

Seriam preservadas a coerência e a correção gramatical do texto caso o acento
grave no “à" em “à realização de eleições" (l. 13 e 14) fosse suprimido.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ



27 /0 8 /2 0 2 1
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21. CESPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo

No trecho “a 200 quilômetros de Florianópolis” (l.19), seria obrigatório o emprego
do sinal indicativo de crase no vocábulo “a” caso fosse inserida a expressão cerca de
imediatamente antes do numeral “200” — à cerca de 200 quilômetros de
Florianópolis.

Certo
Errado

21. CESPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo

No trecho “a 200 quilômetros de Florianópolis” (l.19), seria obrigatório o emprego
do sinal indicativo de crase no vocábulo “a” caso fosse inserida a expressão cerca de
imediatamente antes do numeral “200” — à cerca de 200 quilômetros de
Florianópolis.

Certo
Errado



27 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

22. CESPE / CEBRASPE - 2019 - TJ-AM - Assistente Judiciário

A inserção do sinal indicativo de crase em “a quem” (ℓ.3) não comprometeria a
correção gramatical do texto.

Certo
Errado



27 /0 8 /2 0 2 1
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22. CESPE / CEBRASPE - 2019 - TJ-AM - Assistente Judiciário

A inserção do sinal indicativo de crase em “a quem” (ℓ.3) não comprometeria a
correção gramatical do texto.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ



27 /0 8 /2 0 2 1
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23. CESPE - 2019 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Professor

A retirada do acento indicativo de crase em “às vezes” (.19) não comprometeria a
correção gramatical do texto.

Certo
Errado

23. CESPE - 2019 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Professor

A retirada do acento indicativo de crase em “às vezes” (.19) não comprometeria a
correção gramatical do texto.

Certo
Errado



27 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

DICA 10

LEMBRE-SE DAS DUAS JUSTIFICATIVAS PARA CRASE:

• O FENÔMENO FONÉTICO, QUE É A COMBINAÇÃO DA
PREPOSIÇÃO “A” COM O ARTIGO FEMININO “A” (EX.:
OBEDECIA À PROFESSORA);

• AS LOCUÇÕES DE BASE FEMININA (EX.: À MEDIDA QUE, À
CUSTA DE, À DERIVA, ETC).



27 /0 8 /2 0 2 1
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Emprego de elementos de 
referenciação, substituição e 
repetição
Profª Adriana Figueiredo

24. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Mas, contrariando todas as expectativas, os primeiros 12 meses pandêmicos não
resultaram em mais diagnósticos dessas doenças: estudos publicados em março de
2021 indicam que os números de indivíduos acometidos tiveram até uma ligeira
subida no início da crise, mas depois eles se mantiveram estáveis dali em diante.

QUESTÃO ADAPTADA

2º PARÁGRAFO



27 /0 8 /2 0 2 1
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24. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

No segundo parágrafo do texto 1A2-II, o pronome “eles” faz referência a

A) “números de indivíduos acometidos”.
B) “indivíduos acometidos”.

QUESTÃO ADAPTADA

24. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

No segundo parágrafo do texto 1A2-II, o pronome “eles” faz referência a

A) “números de indivíduos acometidos”.
B) “indivíduos acometidos”.

QUESTÃO ADAPTADA



27 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

25. CESPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos

No trecho “Jock Stirratt descreveu em um gráfico os usos a que alguns pescadores
do Sri Lanka que prosperaram nos últimos anos submetiam sua riqueza recém-
adquirida”, do texto CB1A1-I, o vocábulo “que”, em sua primeira ocorrência, faz
referência a “gráfico”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA



27 /0 8 /2 0 2 1
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25. CESPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos

No trecho “Jock Stirratt descreveu em um gráfico os usos a que alguns pescadores
do Sri Lanka que prosperaram nos últimos anos submetiam sua riqueza recém-
adquirida”, do texto CB1A1-I, o vocábulo “que”, em sua primeira ocorrência, faz
referência a “gráfico”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ



27 /0 8 /2 0 2 1
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OBRIGADA
Profª. Adriana Figueiredo

LEANDRO



27 /0 8 /2 0 2 1
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DAUD

DAUD 2



27 /0 8 /2 0 2 1
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Direito Processual do Trabalho

Prof. Bruno Klippel

1. A possibilidade de empregado e empregador reclamarem pessoalmente na justiça
do trabalho, conhecida como jus postulandi, foi extinta pela reforma trabalhista.

2. As ações que tenham por objeto anotações na carteira de trabalho para fins de
prova junto à previdência social não estão sujeitas a prazo prescricional.

3. O jus postulandi não é aplicável aos processos de jurisdição voluntária para
homologação de acordo extrajudicial.

Princípios do Proc. do Trabalho



27 /0 8 /2 0 2 1
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4. Em 2017, João foi contratado, em Campo Grande – MS, como auxiliar administrativo
da empresa X, sediada no mesmo município. Em 2018, depois de um ano de
serviços prestados a essa empresa, João foi dispensado sem justa causa. Em 2019,
ele mudou seu domicílio para Corumbá – MS e lá ajuizou reclamação trabalhista
contra a empresa X em determinada vara do trabalho de Corumbá. Na petição
inicial, João afirmou ter trabalhado apenas em Campo Grande, mas sustentou a
competência da vara do trabalho de Corumbá, por ser o foro de seu atual
domicílio.

Competência

5. No processo trabalhista, serão devidos honorários de sucumbência ao advogado,
ainda que ele tenha atuado em causa própria.

6. Não se aplica ao processo do trabalho a regra processual segundo a qual os
litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia
distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações.

Partes e Procuradores
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7. No processo trabalhista, para comparecer à audiência, as testemunhas serão
previamente intimadas.

8. Em razão da indisponibilidade do interesse público, as pessoas jurídicas de direito
público não se sujeitam à revelia no âmbito trabalhista.

9. Situação hipotética: Um trabalhador requereu, por meio de reclamação trabalhista,
adicional de insalubridade, mas o reclamado não contestou esse pedido, o que
importou sua revelia. Assertiva: Nessa situação, o juiz poderá julgar procedente o
pedido, independentemente de realização de prova pericial para verificar a alegada
insalubridade.

Audiência Trabalhista

10. Situação hipotética: Pedro ajuizou reclamação trabalhista pedindo que a empresa
da qual fora empregado fosse condenada a pagar-lhe adicional de insalubridade.
Diante da necessidade de perícia para caracterizar e classificar a insalubridade, o
juiz determinou que a empresa fizesse um depósito prévio para garantir o
pagamento dos honorários periciais. Assertiva: Nessa situação, admite-se mandado
de segurança contra o ato judicial de exigência do depósito.

Custas Processuais
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11. Se não tiver valor superior a quarenta vezes o salário mínimo, a demanda em que é
parte a administração pública direta, autárquica ou fundacional deve se submeter
ao procedimento sumaríssimo.

12. O dissídio individual cujo valor seja de até quarenta vezes o salário mínimo vigente
na data do ajuizamento da reclamação será submetido ao procedimento
sumaríssimo, razão por que, nele, não será possível a produção de prova técnica
pericial.

Procedimento sumaríssimo

13. A parte que interpuser recurso não precisará provar a existência de feriado local que
autorize a prorrogação do prazo recursal, por ser este um fato notório.

14. A partir da reforma trabalhista de 2017, os empregadores domésticos e as
microempresas tornaram-se isentos do pagamento de depósito recursal.

15. A tutela provisória concedida na sentença pode ser impugnada pela via do mandado de
segurança, admitindo-se a obtenção do efeito suspensivo por requerimento do
impetrante.

16. Na hipótese de recolhimento insuficiente do depósito recursal, somente haverá
deserção do recurso se, no prazo de cinco dias da intimação, o recorrente não
complementar e comprovar o pagamento

Teoria Geral dos Recursos
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17. Das decisões definitivas ou terminativas de vara do trabalho cabe recurso ordinário
para o respectivo tribunal regional do trabalho, com efeito exclusivamente
devolutivo, não se admitindo a obtenção de efeito suspensivo.

18. O agravo de petição só será recebido se o recorrente delimitar as matérias e os
valores impugnados e apresentar a respectiva monta atualizada até a data de
interposição do recurso

19. Havendo violação de lei ou divergência jurisprudencial, caberá interposição de
recurso de revista de decisão definitiva de TRT em ação rescisória ou em mandado
de segurança.

Recursos em espécie

20. Na execução trabalhista, é impenhorável o faturamento de empresa porque isso
comprometeria o desenvolvimento regular de suas atividades, bem como o próprio
emprego de seus trabalhadores.

21. Caso a reclamação trabalhista não requeira a incidência de correção monetária e
juros de mora em eventual condenação trabalhista, essas rubricas não poderão ser
incluídas na liquidação da respectiva sentença.

22. Iniciada a fase de execução e penhorados os bens, o executado poderá apresentar
embargos, nos quais a matéria de defesa deverá restringir-se às alegações de
quitação, prescrição da dívida ou cumprimento da decisão ou do acordo.

Liquidação e Execução
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Boa prova para 
todos os alunos do 

Estratégia 
Concursos!!!

OBRIGADO
Prof. Bruno Klippel
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ANDRE

Direito Processual Civil
Revisão de Véspera PGDF
Analista Jurídico – Direito e Legislação

Prof. Ricardo Torques



27 /0 8 /2 0 2 1

96

 Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida.

 Dimensões do princípio do contraditório:
• Pela dimensão formal refere-se ao direito de participar do processo (ser

ouvido).
• Já pela dimensão material refere-se ao poder de influenciar na decisão.

 O princípio do contraditório contém mitigações (contraditório diferido):
• tutela de urgência (antecipada ou cautelar); e
• tutela de evidência:

a) prova documental + precedente ou súmula vinculantes
b) pedido reipersecutório + prova documental
c) procedimento de ação monitória.

# princípio do contraditório

TEORIA ECLÉTICA
 direito de ação condicionado

(interesse e legitimidade);
 carência da ação forma apenas coisa

julgada formal;
 condição da ação é matéria de ordem

pública analisável a qualquer
momento;

 direito de petição é incondicionado.

TEORIA DA ASSERÇÃO

 avaliação das condições da ação à vista
das afirmações do demandante em
cognição sumária, que pode levar à
carência da ação (avaliação das
condições da ação "in status
assertionis“;

 avaliação do interesse e legitimidade
como matéria de mérito que pode
conduzir à rejeição do pedido.

# teoria eclética e teoria da asserção
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 atuação para defesa do interesse público da União, estados-membros, DF e
município;

 prazo em dobro para todas as manifestações processuais, exceto prazo próprio;
 intimação pessoal (carga, remessa e meio eletrônico);
 responsabilidade civil regressiva por atuação com dolo ou fraude.

# advocacia pública no processo civil

# indeferimento da petição inicial e 
improcedência liminar do pedido

Indeferimento da petição inicial Improcedência liminar do pedido

sentença sem resolução do mérito sentença resolução do mérito

faz coisa julgada formal faz coisa julgada material

cabe apelação

admite juízo de retratação (5 dias)
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 encerramento da fase organizatória;
 decisão interlocutória para:

• resolver questões processuais pendentes;
• delimitar questões de fato;
• delimitar questões de direito;
• definir a distribuição do ônus da prova;
• designar audiência de instrução e julgamento.

 prazo de 5 dias para esclarecimentos;
 audiência de saneamento e organização (causas complexas).

# decisão saneadora

# cumprimento de sentença x execução ($)
cumprimento de sentença execução

TEJ – art. 515, CPC (sentença 
homologatória, sentença arbitral, 

sentença estrangeira homologada ou 
decisão interlocutória estrangeira após 

exequatur)

TEE – art. 784, CPC (CDA, contrato de 
seguro de vida, despesa condominial)

intimação na pessoa do advogado citação do executado (honorário fixado 
de plano, 10%)

15 dias para pagar 3 dias para pagar (metade dos 
honorários se houver pagamento)

15 dias para impugnação ao 
cumprimento de sentença

15 dias para embargos à execução
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# cumprimento de sentença x execução ($)
cumprimento de sentença execução

não pagamento: 10% de multa, 10% de 
honorários e penhora não pagamento: penhora

intimação na pessoa do advogado citação do executado

não admite parcelamento admite parcelamento (30% + 6X)

impugnação/embargos não tem efeito suspensivo como regra; para a obtenção é 
necessário o requerimento, garantia além de demonstração de urgência.

 constitui eficácia da sentença e um óbice para a formação da coisa julgada.

 NÃO se trata de recurso, uma vez que independe da manifestação de irresignação
da parte prejudicada pela sentença.

 HIPÓTESES
• sentenças proferidas contra a Administração Pública direta, autarquia e

fundacional;
• sentenças que julgarem procedentes embargos à execução fiscal.

 A regra é a remessa necessária das condenações CONTRÁRIAS à Fazenda Pública.

# remesssa necessária
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 EXCEÇÕES:
• condenação contrária à União (+ autarquias/fundações) inferior a 1000

salários-mínimos.
• condenação contrária ao Estado, DF ou município de capital inferior a 500

salários-mínimos.
• condenação contrária ao município (exceto o de capital) inferior a 100

salários-mínimos.
• condenação contrária à Fazenda Pública quando fundamentada em súmula

de tribunal superior, acórdão do STF/STJ em julgamento de recursos
repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou assunção de competência, entendimento pacificado
administrativamente em parecer ou súmula administrativa.

# remesssa necessária

# iac x irdr
IAC IRDR

uniformizar a jurisprudência

recurso, remessa necessária, processo 
de competência originária ***

relevante questão de direito, com 
grande repercussão social da 

controvérsia
risco à isonomia e à segurança jurídica

sem repetição de múltiplos processos com repetição de múltiplos processos
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 objetivo: desconstituição da coisa julgada e, eventualmente, novo julgamento.
 hipóteses:

• art. 966, CPC; e
• decisões não meritórias que impeça nova propositura ou admissibilidade de

recurso.
 prazo decadencial de 2 anos (da última decisão)

• descoberta de prova nova: 5 anos para descobrir;
• simulação ou colusão: do conhecimento para o MP/3º.

 depósito prévio: 5% (não aplica à MP, DP, Fazenda Pública e beneficiário de
gratuidade.

# ação rescisória

 EXCEÇÕES:
• condenação contrária à União (+ autarquias/fundações) inferior a 1000

salários-mínimos.
• condenação contrária ao Estado, DF ou município de capital inferior a 500

salários-mínimos.
• condenação contrária ao município (exceto o de capital) inferior a 100

salários-mínimos.
• condenação contrária à Fazenda Pública quando fundamentada em súmula

de tribunal superior, acórdão do STF/STJ em julgamento de recursos
repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou assunção de competência, entendimento pacificado
administrativamente em parecer ou súmula administrativa.

# remesssa necessária
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OBRIGADO
Prof. Ricardo Torques

NELMA
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DIREITO PENAL E DIREITO 
PROCESSUAL PENAL

Profa. Priscila Silveira

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DE DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Princípios básicos. 2
Aplicação da lei penal. 2.1 A lei penal no tempo e no espaço. 2.2Tempo e lugar do crime.
2.3 Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. 3 O fato típico e seus elementos.
3.1 Crime consumado e tentado. 3.2 Ilicitude e causas de
exclusão. 3.3 Excesso punível. 4 Crimes contra a fé pública. 5 Crimes contra a
Administração Pública. 6 Lei nº 12.850/2013 e suas alterações (crime organizado). 7 Lei
nº 9.605/1998 e suas alterações (crimes contra o meio ambiente).

8 Processo Penal Brasileiro. Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em
relação às pessoas. 8.1 Disposições preliminares do Código de Processo Penal. 9 Fase Pré-
Processual. 9.1 Inquérito policial. 10 Prova. 11 Prisão, medidas cautelares e liberdade
provisória. 12 Entendimento dos tribunais superiores acerca dos institutos de direito
processual penal.
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DIREITO PENAL

Princípios Básicos

Princípios

Reserva Legal ou Estrita Legalidade – art. 5º, 
XXXIX, CRFB c.c art. 1º CP.

Insignificância ou Bagatela

Anterioridade – art. 5º, XXXIX, 
CRFB c.c art. 1º CP.

Individualização da Pena – art. 5º, XLVI, 
CRFB. 
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Princípios Básicos

Princípios

Adequação Social

Intervenção Mínima

Humanidade

Responsabilidade Penal Subjetiva

Princípios Básicos

Princípios

Ofensividade ou lesividade

Ne bis in idem

Imputação Pessoal

Responsabilidade pelo fato
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 Conflito de leis penais no tempo (INTERTEMPORAL)

Regra: é que a lei tenha atividade no período de sua vigência.

Exceção: é aplicada fora do período de sua vigência (extra-atividade).

Lei penal no Tempo

Lei penal no Tempo
Art. 2º, CP: “Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar
crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença
condenatória.
Parágrafo Único: A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se
aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em
julgado”.
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Lei mais severa (lex gravior) - 5º, XL 
e XXXIX da CF; art. 1º do CP e; art. 
9º da CADH
• Princípio da atividade 

(irretroatividade e não ultra-
atividade)

• Novatio legis incriminadora e 
novatio legis in pejus

Lei mais severa (lex gravior) - 5º, XL 
e XXXIX da CF; art. 1º do CP e; art. 
9º da CADH
• Princípio da atividade 

(irretroatividade e não ultra-
atividade)

• Novatio legis incriminadora e 
novatio legis in pejus

Lei mais benéfica (lex mitior)
• Extra-atividade

(retroatividade e ultra-
atividade)

• Modalidades: abolitio 
criminis e novatio legis in 
mellius

Lei mais benéfica (lex mitior)
• Extra-atividade

(retroatividade e ultra-
atividade)

• Modalidades: abolitio 
criminis e novatio legis in 
mellius

Lei intermitente 

• Possuem ultra-atividade (art. 
3º do CP)

• Espécies: excepcional e 
temporária

Lei penal no Tempo

LEX GRAVIOR:

LEX MITIOR:

Conflito intertemporal
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Tempo do crime
Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que
outro seja o momento do resultado.

Lei penal no Espaço
Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de
direito internacional, ao crime cometido no território nacional. (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 1984).
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Lei penal no Espaço
§ 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as
embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo
brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações
brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no
espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

§ 2º - É também 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 voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto
ou mar territorial do Brasil.

Lugar do Crime
Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão,
no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.
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Extraterritorialidade

incondicionada Art. 7º, I, §1º, CP. 

condicionada Art. 7º, II, §2º, CP. 

hipercondicionada Art. 7º, §3º, CP. 

Lei Penal no Espaço

Crime

Fato típico*

Antijurídico*
(Ilícito)

Culpável

Conceito Analítico de Crime
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Conduta Nexo Causal Resultado Tipicidade

Fato Típico - Elementos

Exclusão de ilicitude

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Excesso punível

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

Antijuridicidade
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Crimes contra a Administração Pública
 Conceito de funcionário público: art. 327 CP.

-APROPRIAÇÃO

 PECULATO -DESVIO

ART. 312 CP -FURTO

-CULPOSO

 PECULATO ESTELIONATO- Art. 313 CP.

 PECULATO ELETRÔNICO- Art. 313-A CP.

.
• Exigir
• Excesso de exação
• Desvia o que recebeu indevidamente

Concussão

• Solicitar, receber ou aceitar promessa
• Aumento de pena
• Cedendo a pedido ou influência de outrem

Corrupção Passiva

• Retardar/ deixar de praticar ou praticar 
• Para satisfazer interesse ou sentimento pessoalPrevaricação

Crimes contra a Administração Pública
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário

Oficial

Oficioso

Indisponível

Temporário

ATENÇÃO: 
Súmula 

Vinculante 14 
STF

Inquérito Policial

Características
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Natureza Jurídica Procedimento 
Administrativo

Formas de Início

Ação Penal PúblicaAção Penal Pública

Ação Penal Privada

De ofício

Requisição do Juiz ou 
MP/Requerimento 

ofendido

Representação da 
vítima / 

representante legal 
e Requisição do MJ

Requerimento de quem 
tem a qualidade de 

intentá-la

IncondicionadaIncondicionada

CondicionadaCondicionada

Inquérito Policial

Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

Solto

10 dias

30 dias

 Outros Prazos:

 Crime Federal: réu preso 15 dias; réu solto 30 dias prorrogáveis

 Lei de Drogas: réu preso 30 dias (podendo ser duplicado); réu solto 90 dias
(podendo ser duplicado);

 Crime Militar: réu preso 20 dias; réu solto 40 dias + 20;

 Crime contra a economia popular: réu preso 10 dias; réu solto 10 dias.

Inquérito Policial - Encerramento



27 /0 8 /2 0 2 1

11 5

 Com previsão constitucional (art. 5º, LXI, CF), autoriza a prisão de quem é
surpreendido praticando um delito.

 Modalidades:

 Obrigatório/compulsório e Facultativo (art. 301, CPP);

 Próprio/real/perfeito: a captura é feita quando o agente está cometendo a
infração (art. 302, I, CPP) ou ao acabar de cometer a infração (art. 302, II, CPP);

 Impróprio/irreal/imperfeito/quase flagrante: o agente é perseguido em situação
que faça presumir ser ele autor da infração (art. 302, III, CPP);

 Presumido/ficto: o agente é encontrado logo depois, com instrumentos, armas,
objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração (art. 302, IV,
CPP);

Prisão em Flagrante

Súmula 145 do STF: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua
consumação. “

Prisão em Flagrante
 Modalidades (...):

 Forjado: aquele realizado para incriminar inocente. A prisão é ilegal e deve ser
relaxada (art. 310, I, CPP);

 Preparado/provocado por obra do agente provocador: próprio/real/perfeito:
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1º    Captura 2º Condução até 
a autoridade

3º  Lavratura do 
auto (art. 304, 

CPP)

4º
Recolhimento 

ao cárcere

Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de
liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será
requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito) horas.

Procedimento do Flagrante

1 – Remeter o auto ao juiz (art. 306, §1º, CPP)

2 – Enviar cópia do auto para a Defensoria, se
não houver advogado (art. 306, §1º, CPP)

3 – Entregar nota de culpa ao preso (art. 306, 
§2º, CPP)

O juiz pode entender que é:
1– Ilegal: relaxa (art. 310, I, CPP);
2– Legal: homologa o auto. (i) Se necessária,
converte em preventiva (requisitos do art.
312, CPP); (ii) Desnecessária: liberdade
provisória, com ou sem fiança (art. 310, III)

 CPP, Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à
família do preso ou à pessoa por ele indicada.

 Obrigações do delegado dentro de 24 horas, contadas da prisão:

Desdobramentos:



27 /0 8 /2 0 2 1

11 7

Prisão Preventiva

Preventiva

Cabimento: fase investigativa e processual 
(311, CPP)

Decretação (311, CPP)

Prazo: sem prazo estabelecido*

Requisitos: art. 312, CPP

Hipóteses: art. 313, CPP

Substituição: art. 317 a 318-B, CPP

 Infrações que comportam preventiva (313, CPP):

 Regra: crime doloso com pena máxima superior a 4 anos;

 Outras hipóteses: a pena máxima é irrelevante, cabendo nas seguintes situações:

- ausência de identificação civil

- reincidência em crime doloso

- descumprimento de medida protetiva na violência doméstica

 Substituição da preventiva por domiciliar (317 a 318-B do CPP)

Prisão Preventiva
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Prisão Temporária – Lei 7.960/89

Temporária

Cabimento: fase investigativa

Decretação : requerimento do MP ou 
representação do delegado. 

Prazo: crime comum (5+5); hediondos e 
assemelhados (30+30) 

Requisitos: art. 1º da Lei

Infrações: art. 1º, III, da Lei

OBRIGADA!
Prof. Priscila Silveira

@profpriscilasilveira
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CADU

Profa. Vanessa Arns
Mestre em Ciência Jurídica
Stanford Law School
Mestre em Direito
Universidade da Califórnia
Pós-Graduada – Universidade de Brasília
Bacharel em Direito –Universidade Federal do Paraná

@vanessa.arns

t.me/direitofinanceiro
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Profa. Vanessa Arns

Direito Financeiro

Profa. Vanessa Arns

Orçamento Público
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Lei que autoriza os gastos que o Governo pode 
realizar durante um período determinado, 
discriminando detalhadamente as obrigações que 
deva concretizar, com a previsão concomitante 
dos ingressos necessários para cobri-las

Orçamento Público

“A Lei materialmente mais importante do 
ordenamento jurídico, logo abaixo da 
Constituição.” 

Supremo Tribunal Federal
ADI-MC 4048-1/DF 
Min. Ayres Britto

Orçamento Público
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Nas palavras do mestre Aliomar Baleeiro, os 
orçamentos documentam expressivamente a vida 
financeira de um país ou de uma circunscrição 
política em determinado período, geralmente de 
um ano, pois contém o cálculo das receitas e 
despesas autorizadas ara o funcionamento dos 
serviços públicos ou outros fins projetados pelos 
governos. 

Orçamento Público

Nos Estados Democráticos, o orçamento é 
considerado o ato pelo qual o Poder Legislativo 
prevê e autoriza ao Poder Executivo, por certo 
período e em pormenor, as despesas destinadas ao 
funcionamento dos serviços públicos e outros fins 
adotados pela política econômica ou geral do país, 
assim como a arrecadação das receitas já criadas 
em lei. 

Orçamento Público
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Jurídico

• O aspecto 
jurídico analisa a 
natureza do 
orçamento à luz 
do direito e, 
especialmente, 
das instituições 
constitucionais 
do país.

Político

• O aspecto 
político é aquele 
pelo qual o 
orçamento 
revela com 
transparência 
em proveito de 
que grupos 
sociais e regiões 
ou para solução 
de que 
problemas e 
necessidades 
será voltada a 
aparelhagem de 
servico públicos.

Econômico

• Será pelo 
aspecto 
econômico pelo 
qual se 
apreciarão os 
efeitos da 
política fiscal e 
da conjuntura 
econômica, 
assim como as 
possibilidades 
de o governo 
utilizá-lo no 
intuito de 
modificar as 
tendências da 
economia. 

Técnico

• O aspecto 
técnico (ás 
vezes chamado 
de contábil) 
envolve o 
estabelecimento 
das regras 
práticas para a 
realização dos 
fins indicados 
nos itens 
anteriores e para 
a classificação 
clara, metódica 
e racional de 
receitas e 
despesa, 
processos 
estatísticos, 
apresentação 
gráfica e contábil 
do documento 
orçamentário.

Conceitos de Orçamento Público

CONCEITO CLÁSSICO DE ORÇAMENTO

peça contábil que contempla receita e fixação de 
despesas

CONCEITO MODERNO DE ORÇAMENTO

lei que programa a vida financeira do Estado, permitindo 
o endividamento e atenção aos interesses públicos da 

sociedade como um todo
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1. Verificar as prioridades de um Estado 
2. Serviços públicos e necessidades públicas mais 

importantes.

Conceito Político de Orçamento Público

Lei Ordinária
Por possuir quórum de maioria simples

Lei Temporária
Por ser disposição normativa transitória

Lei Formal
Por não gerar direitos subjetivos, ser norma individual 

e de efeito concreto.
Lei Especial

Por possuir um rito procedimental próprio, diferente 
das demais leis ordinárias. 

Classificações da Lei Orçamentária
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1. Orçamento Tradicional
2. Orçamento de Desempenho
3. Orçamento-Programa
4. Orçamento base ou por estratégia

Espécies de Orçamento

A Emenda à Constituição número 100 prevê a execução obrigatória 
de emendas das bancadas estaduais no Orçamento da União.

Segundo a nova norma, a execução obrigatória dessas emendas 
seguirá as mesmas regras das individuais, que já são impositivas. 
As emendas parlamentares são recursos do Orçamento que o 
Congresso direciona para obras e ações escolhidas pelos deputados e 
senadores.
As emendas de bancada serão de execução obrigatória e 
corresponderão a 1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

PEC do Orçamento Impositivo
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Em relação ao conceito, às espécies e à natureza jurídica do 
orçamento público, julgue os itens a seguir.
I. De acordo com a jurisprudência do STF, o orçamento 
público, em regra, possui caráter autorizativo, ou seja, o 
simples fato de uma despesa ser incluída no orçamento 
não gera direito subjetivo à sua realização. 
II. O orçamento público é instrumentalizado por meio de lei 
que possui caráter formal, o que torna inviável o seu 
controle em sede abstrata. 

CESPE/ Procurador - PGM João Pessoa – PB/ 2018

III. O orçamento base-zero constitui uma técnica de elaboração do 
orçamento em que há o reexame crítico dos dispêndios de cada área 
governamental, de modo que não há compromisso com o montante 
de dispêndios do exercício anterior.

Assinale a opção correta.
a) Apenas o item I está certo.
b) Apenas o item II está certo.
c) Apenas os itens I e III estão certos.
d) Apenas os itens II e III estão certos.
e) Todos os itens estão certos.

CESPE/ Procurador - PGM João Pessoa – PB/ 2018
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Desde 1998 o STF entendia que era impossível o 
controle em abstrato de leis orçamentárias já que 
tais leis seriam, do ponto de vista material, atos 
administrativos concretos e, por isso, não estariam 
alcançadas pelo controle concentrado de 
Constitucionalidade. 

Controle de Constitucionalidade do Orçamento

19981998
• ADIs 1640, 2057, 2100, 2484
• STF: Leis orçamentárias têm natureza concreta, logo inviável o controle 

em sede abstrato pelo STF.

20032003

• ADI 2925
• Caso da CIDE Combustíveis e desvinculação das receitas arrecadadas
• A Lei orçamentaria no caso concreto tem densidade normativa o suficiente 

para ser objeto de controle, logo há possibilidade de controle de 
constitucionalidade abstrato a depender do caso. 

20082008

• ADIS 4048 e 4049
• STF: Independente da análise e da densidade normativa, bem como do 

ambito material da lei, há a possibilidade de controle abstrato pelo simples 
fato de ser uma lei. 

• Logo, sempre haverá a possibilidade de controle em sede abstrata, 
bastando que uma lei, em sentido formal, seja objeto da controvérsia. 

Cronologia do entendimento do STF sobre controle
abstrato das leis orçamentárias
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O orçamento moderno, diferentemente do 
orçamento tradicional, é instrumento de 
planejamento governamental e necessário para a 
consecução das políticas públicas. A respeito desse 
assunto, que envolve o conceito de orçamento e 
princípios orçamentários, assinale a opção correta.

CESPE/ TRF 5ª Região/ 2017

a) O orçamento moderno trabalha com a ideia central de que os 
recursos a serem arrecadados devem servir à aquisição de meios 
para fazer face exclusivamente às despesas contingenciais.
b)O orçamento público é um instrumento que confere ao Poder 
Executivo poder discricionário para a reformulação de políticas 
públicas, sem a necessidade de autorização legislativa para tanto.
c)O orçamento público moderno deve garantir o equilíbrio fiscal, por 
meio do cumprimento das metas de resultados fiscais estipuladas.

CESPE/ TRF 5ª Região/ 2017
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d)O orçamento moderno, assim como o tradicional, 
exige que as receitas sejam matematicamente 
iguais às despesas.
e) A concepção moderna de orçamento público 
enfatiza seu aspecto contábil e gerencial, 
distanciando-se da avaliação de eficiência e 
efetividade.

CESPE/ TRF 5ª Região/ 2017

Dos Créditos Adicionais

Prof. Vanessa Brito
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As despesas do exercício financeiro, bem como os créditos 
que visam atender tais despesas, estão previstas na Lei 
Orçamentária Anual (LOA). Como a lei orçamentária deve 
atender às necessidades públicas, que nem sempre são 
previsíveis no momento de elaboração do orçamento para 
o orçamento subsequente, algumas vezes é necessário 
fazer ajustes orçamentários.

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

A definição de Crédito Adicional pode ser encontrada na 
Lei 4.320/64, num capítulo dedicado a eles:

TÍTULO V
Dos Créditos Adicionais

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa 
não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de 
Orçamento.

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
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Os chamados créditos adicionais seguem o mesmo rito da 
Lei orçamentária anual previsto no art. 166 da 
Constituição Federal de 1988. 

Os créditos adicionais, de acordo com a Lei 4.320/64 são 
divididos em suplementares, especiais e extraordinários, 
como veremos no esquema a seguir:

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Créditos Suplementares Com o objetivo de reforçar a dotação orçamentária

Créditos Especiais Criados para despesas sem dotação orçamentária específica

Créditos Extraordinários Criados em caso de despesa urgentes e imprevistas, tais como guerra, 
comoção interna ou calamidade pública
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Os chamados créditos suplementares são os créditos destinados a 
um reforço na dotação orçamentária. O objetivo aqui é aumentar a 
quantidade de recursos para determinada categoria de despesa,
caso a previsão orçamentária inicial não tenha sido suficiente para a 
satisfação do objetivo. 

Créditos Suplementares 

Se uma autarquia receber, mediante determinação da lei orçamentária, dotação 
insuficiente para determinado projeto, 
Assinale a opção correta.
a) terá de reduzir o valor do projeto para adequá-lo à dotação.
b) deve requerer a abertura de crédito suplementar pelo valor que falte, caso necessite 
acrescer o valor.
c) deve requerer a abertura de crédito especial pelo valor que falte, caso necessite 
acrescer o valor.
d) deve requerer a abertura de crédito extraordinário pelo valor que falte, caso 
necessite acrescer o valor.
e) pode gastar acima do valor da dotação, até o limite permitido na lei orçamentária.

CESPE/ TRF 3ª Região - Juiz Federal Substituto / 2011
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Os créditos especiais são abertos por decreto do poder executivo, com a 
finalidade de criar um programa ou elemento de despesa com vistas a atender 
objetivo não previsto no orçamento.

Muito importante! Sobre os créditos especiais, você precisa lembrar que não 
podem ter vigência além do exercício em que forem autorizados, exceto se o ato 
de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso 
em que, reabertos nos limites dos seus saldos, poderão viger até o termino do 
exercício financeiro subsequente.

Créditos Especiais

Tal previsão está expressa na Constituição Federal:

Art. 167. São vedados: § 2º Os créditos especiais e extraordinários 
terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, 
salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro 
meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus 
saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro 
subseqüente.

Créditos Especiais
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Em relação à despesa orçamentária, julgue o próximo item. 
Quanto aos créditos orçamentários adicionais, o crédito 
suplementar incorpora-se ao orçamento vigente, 
adicionando-se à dotação orçamentária que deva reforçar, 
ao passo que os créditos especiais são destinados a 
despesas para as quais não haja dotação orçamentária 
específica.

Certo
Errado

CESPE/ PGM de João Pessoa -PB / 2018

Segundo a Constituição Federal, a abertura de 
créditos extraordinários somente será admitida 
para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna 
ou calamidade pública. (art. 167, §3º)

Créditos Extraordinários
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[…] ao mesmo tempo em que fixa [o artigo 167, § 3º, da Constituição] conceitos 
normativos de caráter aberto e indeterminado, a Constituição oferece parâmetros 
para a interpretação e aplicação desses conceitos. Ao contrário do que ocorre em 
relação aos requisitos de relevância e urgência (art. 62), que se submetem a uma 
ampla margem de discricionariedade por parte do Presidente da República, os 
requisitos de imprevisibilidade e urgência (art. 167, § 3º) recebem densificação 
normativa da Constituição. Em outras palavras, os termos imprevisíveis e urgentes, 
como signos linguísticos de natureza indeterminada, são delimitados 
semanticamente, ainda que parcialmente, pelo próprio texto constitucional. Nesse 
sentido, os conteúdos semânticos das expressões “guerra”, “comoção interna” e 
“calamidade pública” constituem vetores para a interpretação/aplicação do art. 
167, § 3º, c/c art. 62, § 1º, inciso I, alínea “d”, da Constituição. (grifo nosso)

Créditos Extraordinários

Os créditos extraordinários podem tanto reforçar dotações 
orçamentárias, como os suplementares, quanto criar novas 
dotações, como fazem os créditos especiais. O parâmetro aqui é a 
imprevisibilidade e a urgência, conforme casos específicos.

Eles, assim como os especiais, não poderão ter vigência além do 
exercício em que foram autorizados, salvo se o ato de autorização 
for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, casos 
em que, reabertos nos limites dos seus saldos, poderão viger até o 
término do exercício financeiro subsequente. 

Créditos Extraordinários

Direito Financeiro
Profa. Vanessa Arns
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Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende 
da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será 
precedida de exposição justificativa.

Créditos Extraordinários

Obrigada!
Profa. Vanessa Arns

@vanessa.arns

t.me/direitofinanceiro
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DIREITO CIVIL
PG-DF – ANALISTA JURÍDICO 

REVISÃO DE VÉSPERA

Prof. Paulo H M Sousa

youtube.com/c/ProfPauloSousa

instagram.com/prof.phms

facebook.com/prof.phms

t.me/profphms

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

Contato
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

( CESPE / CEBRASPE - TC-DF - Auditor de Controle Externo - 2021) A
alteração da finalidade originalmente prevista no contrato social de
sociedade limitada caracteriza, por si só, desvio de finalidade apto a
justificar a desconsideração da personalidade jurídica na hipótese de
inadimplemento contratual que prejudique terceiros.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

( CESPE / CEBRASPE - TC-DF - Auditor de Controle Externo - 2021) Nas
declarações de vontade, importa mais a vontade real do que a declarada,
prevalecendo a teoria da confiança.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

( CESPE / CEBRASPE - TC-DF - Auditor de Controle Externo - 2021) A
caracterização de ilícito civil decorrente da exposição não autorizada em
nome da pessoa em publicação que a sujeite ao desprezo público
independe da comprovação de existência de intenção difamatória.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE / CEBRASPE - TC-DF - Auditor de Controle Externo - 2021) De
acordo com o Código Civil, a emancipação voluntária do menor, por
concessão de ambos os pais, será feita por instrumento público,
independendo de reconhecimento judicial para produzir efeitos.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – SEFAZ/AL – 2020) Com base no Código Civil, julgue os itens a
seguir.
O direito à sucessão aberta é considerado, para os efeitos legais, bem
imóvel, ainda que os bens deixados pela pessoa falecida sejam todos
móveis.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – SEEC/DF – 2020) Considerando o disposto no Código Civil
acerca de personalidade e o disposto na Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro acerca da vigência das leis, julgue os itens a seguir.
O início da personalidade civil das pessoas físicas ocorre com o nascimento
com vida, enquanto o início da personalidade civil das pessoas jurídicas de
direito privado ocorre com a inscrição do seu ato constitutivo no
respectivo registro, precedida de autorização ou aprovação do Poder
Executivo, quando necessário.



27 /0 8 /2 0 2 1

14 2

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE / CEBRASPE - SEFAZ-DF - Auditor - 2020) Considerando o disposto
no Código Civil acerca da personalidade e o disposto na Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro acerca da vigência das leis, julgue os itens
a seguir.
O início da personalidade civil das pessoas físicas ocorre com o nascimento
com vida, enquanto o início da personalidade civil das pessoas jurídicas de
direito privado ocorre com a inscrição do seu ato constitutivo no
respectivo registro, precedida de autorização ou aprovação do Poder
Executivo, quando necessário.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE / CEBRASPE - SEFAZ-DF - Auditor - 2020) João dirigia embriagado
quando colidiu com outro veículo, causando um grave acidente. João
morreu no local do acidente e o motorista do outro veículo, Pedro, foi
levado ao hospital, onde ficou internado por dois meses até falecer. Os
herdeiros de Pedro decidiram pleitear danos morais e materiais contra os
herdeiros de João.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.
a prescrição da pretensão indenizatória iniciou-se na data do acidente,
interrompeu-se com a morte de Pedro e recomeçou contra os seus
sucessores.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – SEFAZ/AL – 2020) Com base no Código Civil, julgue os itens a
seguir.

As partes podem alterar, por acordo, os prazos de prescrição, inclusive
mediante renúncia expressa ou tácita.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – SEEC/DF – 2020) Considerando o disposto no Código Civil
acerca de personalidade e o disposto na Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro acerca da vigência das leis, julgue os itens a seguir.
Lei nova que estabeleça disposições especiais a par das já existentes
revogará a lei anterior.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – TJ/AM – 2019) No que concerne à Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, à pessoa natural, aos direitos da
personalidade e à desconsideração de pessoa jurídica, julgue os itens a
seguir.
Em se tratando de indivíduo de nacionalidade estrangeira domiciliado no
Brasil, as regras sobre o começo e o fim da sua personalidade, seu nome,
sua capacidade civil e seus direitos de família são aquelas da legislação
vigente no seu país de origem.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – TJAM – 2019) De acordo com o Código Civil, julgue os
próximos itens, acerca de classes de bens, associações, fundações, prova
do fato jurídico e atos jurídicos.
O espólio e a massa falida são exemplos de bens coletivos classificados
como universalidade de fato.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – TJAM – 2019) Por necessidade de salvar pessoa de sua
família de grave dano iminente, Celso assumiu obrigação excessivamente
onerosa com determinada sociedade empresária. Posteriormente,
ajuizou ação judicial requerendo a anulação do negócio jurídico por vício
de consentimento. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens
seguintes.
Segundo a doutrina civilista, ainda que demonstrados os requisitos
necessários para caracterizar o vício de consentimento, será possível que,
em vez da anulação do negócio jurídico, seja realizada a sua revisão com o
devido reequilíbrio econômico-financeiro.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – PGE/PE- 2019) Ronaldo, ocultando sua verdadeira intenção,
celebrou com Fernando um negócio jurídico, que se concretizaria
somente quando Fernando contraísse matrimônio. Considerando essa
situação hipotética e as regras de direito civil, julgue os itens seguintes.
Como Fernando não teve conhecimento da reserva mental de Ronaldo, o
ato, a princípio, subsiste e produz efeitos.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – PGE/PE- 2019) Ronaldo, ocultando sua verdadeira intenção,
celebrou com Fernando um negócio jurídico, que se concretizaria
somente quando Fernando contraísse matrimônio. Considerando essa
situação hipotética e as regras de direito civil, julgue os itens seguintes.
A situação ilustra hipótese de condição resolutiva, pois a eficácia do
negócio jurídico em questão depende da celebração de matrimônio por
Fernando.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – PGE/PE- 2019) Ronaldo, ocultando sua verdadeira intenção,
celebrou com Fernando um negócio jurídico, que se concretizaria
somente quando Fernando contraísse matrimônio. Considerando essa
situação hipotética e as regras de direito civil, julgue os itens seguintes.
Se o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito, o negócio
jurídico será nulo e, portanto, ficará insuscetível de convalidação pelo
decurso do tempo.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – TJ/AM – 2019) No que concerne à Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro, à pessoa natural, aos direitos da 
personalidade e à desconsideração de pessoa jurídica, julgue os itens a 
seguir. 
Situação hipotética: Renata, casada com Carlos, ajuizou ação de divórcio
litigioso com partilha de bens. Na instrução do processo, ela demonstrou
que bens pessoais de seu cônjuge haviam sido indevidamente ocultados
no patrimônio de pessoa jurídica da qual Carlos era sócio administrador.
Assertiva: Nesse caso, o ordenamento jurídico brasileiro permite que seja
utilizado o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica
para atingir os bens ocultados.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE/ PREFEITURA DE BOA VISTA-RR – 2019) Acerca de
responsabilidade civil, de negócio jurídico e de transmissão e extinção de
obrigações, julgue o item seguinte.
Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem sofrer danos morais.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – TJAM – 2019) De acordo com o Código Civil, julgue os
próximos itens, acerca de classes de bens, associações, fundações, prova
do fato jurídico e atos jurídicos.
No âmbito de uma associação, os associados submetem-se a direitos e
obrigações recíprocos, devendo pautar-se na boa-fé objetiva, sob pena de
exclusão da associação.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – TJAM – 2019) De acordo com o Código Civil, julgue os
próximos itens, acerca de classes de bens, associações, fundações, prova
do fato jurídico e atos jurídicos.
A modificação de regra prevista em estatuto de fundação privada deve ser
aprovada pela maioria absoluta das pessoas responsáveis pela gerência da
fundação e somente produzirá efeitos após decisão homologatória do
Poder Judiciário.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – TJ/AM – 2019) No que concerne à Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, à pessoa natural, aos direitos da
personalidade e à desconsideração de pessoa jurídica, julgue os itens a
seguir.
Embora o direito à honra seja personalíssimo, o direito de exigir sua
reparação econômica, no caso de dano moral, se transmite aos sucessores
do ofendido, caso este tenha falecido.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – TJ/AM – 2019) No que concerne à Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, à pessoa natural, aos direitos da
personalidade e à desconsideração de pessoa jurídica, julgue os itens a
seguir.
Na hipótese de dois cônjuges, com idades diferentes, terem falecido na
mesma ocasião e não ser possível identificar com precisão quem faleceu
primeiro, deve-se presumir que a morte do comoriente mais velho
precedeu a do mais novo.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE / PGM/Campo Grande – 2019) Considerando as disposições da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, julgue o item a seguir.
Diante de omissão legal, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito, visando atender aos fins sociais
da lei e às exigências do bem comum.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE / BNB – 2018) A respeito do ato jurídico perfeito, julgue o item
subsecutivo.
O ato jurídico perfeito é aquele já consumado segundo a lei vigente ao
tempo em que tenha sido efetuado.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE/ INSTITUTO RIO BRANCO – 2018) Com relação à classificação
da Constituição, à competência dos entes federativos, ao ato jurídico e à
personalidade jurídica, julgue (C ou E) o item que se segue. Considera-se
personalidade jurídica a capacidade in abstracto de ser sujeito de direitos
ou obrigações, ou seja, de exercer determinadas atividades e de cumprir
determinados deveres decorrentes da convivência em sociedade.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – EBSERH_ADMINISTRATIVA - 2018) o que dispõe o Código
Civil acerca das obrigações e dos institutos da prescrição e da decadência,
julgue os itens que se seguem.
A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição e
interrompida por qualquer interessado, na forma da lei.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – EBSERH_ADMINISTRATIVA - 2018) o que dispõe o Código
Civil acerca das obrigações e dos institutos da prescrição e da decadência,
julgue os itens que se seguem.
Em regra, aplicam-se à decadência, no que couberem, as normas de
suspensão e interrupção da prescrição.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE - MPU – 2018) A respeito de interpretação de lei, pessoas
jurídicas e naturais, negócio jurídico, prescrição, adimplemento de
obrigações e responsabilidade civil, julgue o item a seguir.
Se houver capacidade legal e manifestação expressa por escrito, será
válida a renúncia prévia da prescrição.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE - PC-SE – 2018) Determinada sociedade por quotas de
responsabilidade limitada compra peças de uma sociedade em comum e
as utiliza na montagem do produto que revende.
Considerando essa situação, julgue o item a seguir, com base no Código de
Defesa do Consumidor (CDC) e nas normas de direito civil e empresarial.
Ao celebrar contratos com terceiros, as duas sociedades referidas na
situação hipotética podem estabelecer prazos prescricionais mais amplos
que os previstos no Código Civil.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – ABIN - 2018) A respeito das regras dispostas no Código Civil
quanto aos negócios jurídicos e aos contratos, julgue os itens a seguir.
A existência de encargo em negócio jurídico somente suspende a aquisição
ou exercício do direito se for expressamente imposto como condição
suspensiva pela disponente.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE - PGM – 2018) À luz das disposições do direito civil
pertinentes ao processo de integração das leis, aos negócios jurídicos, à
prescrição e às obrigações e contratos, julgue o item a seguir.
Embora estabeleça como regra o prazo prescricional de três anos para a
cobrança de dívida decorrente de aluguel de prédio urbano, a lei prevê a
possibilidade de as partes pactuarem contratualmente prazo prescricional
maior que este, até o limite de cinco anos.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE/ PGE-PE – 2018) Quando alguém obtém lucro exagerado,
desproporcional, aproveitando-se da situação de necessidade real e
notória do outro contratante, configura-se o vício do negócio jurídico
denominado abuso de direito.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – MPPI – ANALISTA – 2018) Julgue os itens a seguir acerca de
direitos da personalidade, de registros públicos, de obrigações e de bens.
O uso comum dos bens públicos deve ser sempre gratuito; por isso, a
cobrança de valores por sua utilização caracteriza violação ao interesse
social.

OBRIGADO

Prof. Paulo H M Sousa
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Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

TA
XA

S

Utilização de 
Serviço Público

Específico e Divisível

Prestado ao Contribuinte ou Posto à sua 
Disposição

Exercício do Poder 
de Polícia

Tributo de Competência Comum

Taxas
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Jurisprudência sobre Taxas:

É inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de
carnês/guias de recolhimento de tributos. (STF, RE 789.218)

É inconstitucional a taxa de iluminação pública. (Súmula Vinculante 41)

É constitucional a taxa de coleta de lixo. (Súmula Vinculante 41)

A base de cálculo da taxa não pode ser idêntica à base de cálculo de imposto. (Súmula
Vinculante 29)

Taxas

Princípio da Isonomia:

Vedação: tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente e com base na função exercida.

Princípio da Capacidade Contributiva: sempre que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte.

Progressividade:

Súmula 656 – Veda progressividade do ITBI;
Súmula 668 – Permite progressividade para IPTU após EC 29/00
 STF – Permite progressividade do ITCMD.

Princípios Tributários
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 Imunidade recíproca:

Alcança os entes federativos (U/E/DF/M) e autarquias e fundações;

Alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos;

Alcança apenas “contribuinte de direito”;

Alcança OAB + Caixas de Assistência de Advogados.

ATENÇÃO: esta imunidade alcança apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias

Imunidade cultural:

Abrange livros, jornais e periódicos;
Abrange papel destinado à sua impressão;
Abrange livros digitais (e-books), leitores e audiolivros.

Imunidade da música nacional:

Necessidade de produção no Brasil;
Autor ou intérprete brasileiro.

ATENÇÃO: estas imunidades alcançam apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias
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 Competência tributária: poder para instituição de tributos.
Atribuída pela CF/88;
Indelegável;
Distribuída apenas aos entes federados: U/E/DF/M

Capacidade tributária ativa: funções de arrecadar, fiscalizar e cobrar tributos.
Delegável a outra pessoa jurídica de direito público.
A mera arrecadação de tributos pode ser delegada à pessoa jurídica de direito

privado.

Arrecadação bancária: pessoas jurídicas de direito privado.

Competência Tributária

 Competência tributária:

Impostos: privativa (Impostos da União: II/IE/IPI/IOF/IR/ITR/IGF)

Taxas: comum (U/E/DF/M)

Contribuições de Melhoria: comum (U/E/DF/M)

Empréstimos Compulsórios: somente União

Contribuições Especiais: como regra, União*

Atenção! Os Estados podem instituir contribuições ao RPPS.

Competência Tributária
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 Lei Complementar:

 Dispor sobre conflitos de competência tributária;

 Regular limitações ao poder de tributar;

 Normas gerais de direito tributário:

 Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
 Fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos.

Lei Complementar

 Normas Complementares:

N
or

m
as

 C
om

pl
em

en
ta

re
s Atos Normativos das Autoridades ADM.

Decisões ADM com eficácia normativa (lei)

Práticas reiteradamente observadas

Convênios celebrados pelos entes federativos

 Cuidado: A observância de tais normas exclui a imposição de penalidades, juros e
atualização monetária.

Normas Complementares
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 Vigência da Legislação Tributária:

 Vigência espacial;

 Vigência temporal;

 Aplicação da Legislação Tributária:

 Fatos geradores futuros;
 Fatos geradores pendentes;

Vigência e Aplicação da Legislação

Interpretação Literal

Suspensão do C.T. Exclusão do C.T.

Dispensa do 
cumprimento de 

obrigações 
acessórias

Interpretação da Legislação

 Interpretação Literal:
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Interpretação mais benéfica ao sujeito passivo

Normas que disponham sobre 
infrações e penalidades Em caso de dúvida

Interpretação da Legislação

 Interpretação mais benéfica ao sujeito passivo:

 Obrigação Tributária Principal:
 Surgimento: Fato gerador
 Objeto: pagamento de tributo ou multa tributária
 Extinção: juntamente com o crédito tributário

 Obrigação Tributária Acessória:
 Decorre da legislação tributária
 Objeto: fazer ou deixar de fazer algo
 Autonomia em relação à obrigação principal

 Descumprimento de obrigação acessória: multa tributária (obrigação principal)

Obrigação Tributária
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 Sujeito Passivo:
 Contribuinte (relação pessoal e direta);
 Responsável (terceiro legalmente obrigado);

 Atenção: PAssivo = PAgamento

 Sujeito Ativo:
 Ente federado (U/E/DF/M) sujeito ativo direto
 PJ de direito público sujeito ativo indireto

 Atenção! Como regra, as convenções particulares não podem alterar a definição legal
do sujeito passivo.

Obrigação Tributária

 Responsabilidade por sucessão empresarial:

 Cabe responsabilidade da sucessora (pelos fatos geradores ocorridos até a data da
sucessão):
 Fusão;
 Incorporação;
 Transformação;
 Cisão (não consta no CTN, mas é admitida pelo STJ);
 Extinção de pessoas jurídicas;

 Abrangência da responsabilidade:
 CTN: apenas tributos;
 STJ: tributos e multas (moratórias e punitivas);

Responsabilidade Tributária
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 Responsabilidade na aquisição de fundo de comércio ou estabelecimentos:

 Se PJ ou PF der continuidade da exploração da respectiva atividade (ainda que sob
outra razão social):
 Responde integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria

ou atividade

 Responde subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo
ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

 Apenas os fatos geradores ocorridos até a data da aquisição.

Responsabilidade Tributária

 Responsabilidade na aquisição de fundo de comércio ou estabelecimentos:

 Não há responsabilidade do adquirente, na hipótese de alienação judicial:

 em processo de falência;
 de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.

Responsabilidade Tributária
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Responsabilidade na aquisição de fundo de comércio ou estabelecimentos:

 Mesmo na alienação judicial, haverá responsabilidade quando o adquirente for:

sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo
devedor falido ou em recuperação judicial;

parente, em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do
devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou

identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o
objetivo de fraudar a sucessão tributária.

Responsabilidade Tributária

Responsabilidade de Terceiros:

Em caso de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:

O sócio-gerente pode ser responsabilizado;
O sócio-quotista não será responsabilizado;

Presunção de Dissolução irregular: deixar de funcionar no domícilio fiscal sem
comunicação.

O mero inadimplemento não gera responsabilidade do administrador.

Responsabilidade Tributária
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Modalidades de Lançamento:

 Lançamento de Ofício: sem participação do sujeito passivo;

Lançamento por Declaração: prestação de informações sobre matéria de fato;

Lançamento por Homologação: pagamento antecipado sem prévio exame da
autoridade administrativa.

Crédito Tributário

 Legislação/Taxa de câmbio aplicável ao lançamento:

Aspectos 
Formais

Legislação vigente 
na data do 

lançamento

Aspectos 
Materiais

Legislação vigente 
na data do fato 

gerador

Taxa de 
Câmbio

Data do fato gerador

Crédito Tributário
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 Erro de fato e erro de direito:

Erro de Fato

Erro de Direito

Erro de Fato x Erro de Direito

Não permite alteração

Permite alteração

Crédito Tributário

Não suspende a exigibilidade de obrigações acessórias.

Não impede o lançamento tributário.

 MoratóriaMOR

 Depósito do montante integralDE

 Reclamações e Recursos AdministrativosR

 LiminaresLIM

 ParcelamentoPAR

Suspensão do Crédito Tributário
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Prazo decadencial e prescricional: 5 anos

Termo Inicial da Decadência:
Regra Geral: 1º/Jan ano seguinte ao do fato gerador
Regra Geral no Lançamento por Homologação: data do fato gerador

Termo Inicial da Prescrição: constituição definitiva do crédito
tributário.

 Expiração do prazo para lançar (constituição do
crédito tributário);DECADÊNCIA

 Expiração do prazo para cobrar (execução fiscal).PRESCRIÇÃO

Extinção do Crédito Tributário

Sigilo Fiscal: veda a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de
informação obtida sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de
terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.

Não é vedada a divulgação 
de

REpresentações fiscais para fins 
penais

PARrcelamento ou moratória

INscrições na dívida ativa da fazenda 
pública

Administração Tributária
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Certidões Negativas x Certidões Positivas com Efeitos de Negativa:

• Inexistência de débitos

• Regularidade Fiscal
Certidão Negativa

• Crédito com Exigibilidade Suspensa
• Créditos garantidos por penhora
• Créditos não vencidos

Certidão Positiva Com Efeitos 
de Negativa

Administração Tributária

Prof Fábio Dutra 

@proffabiodutra Fábio Dutra ProfFabioDutraConcursos
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OBRIGADO
Prof. Fábio Dutra
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