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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e do 
Estratégia OAB. Além disso, sou professor de Direito Processual Civil, Direito 
Eleitoral e Direitos Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques 

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br 

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas! 

Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar o e-book "Juiz TRF-3 – Provas de 2016 e 
2018 Comentadas". Elaborado com muito carinho e cuidado por nós, você terá uma visão dos assuntos 
que foram cobrados na última prova. 

Aproveito, ainda, para informá-los de que, no dia 09/05/2022, às 21h, faremos um evento que pode ser um 
divisor de águas na sua preparação para Magistratura. Nele, mostraremos que os certames dessa área 
previstos para 2022 têm muito mais em comum do que aparentam. Além disso, montaremos um Plano de 
Estudos jamais visto e que permitirá ao aluno se preparar para boa parte das oportunidades previstas para 
o ano de 2022. 

Anote na agenda: 09/05/2022, às 21h. 

Para ficar por dentro de tudo e receber as notícias em primeira mão, clique nos botões e participe dos 
Canais abaixo: 

 

 

Vamos mantê-los informados em primeira mão! 

Grande abraço, 

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://t.me/MagistraturaErgaOmnes


 

 

 

 

 

  
 

  

2 
280 

Sumário 

1. Considerações iniciais .................................................................................................................. 4 

1.1 – Apresentação......................................................................................................................................... 4 

2. Direito Administrativo .................................................................................................................. 5 

2.1 – 2016 ....................................................................................................................................................... 5 

2.2 - 2018...................................................................................................................................................... 37 

3. Direito Constitucional ................................................................................................................ 51 

3.1 – 2016 ..................................................................................................................................................... 51 

3.2 - 2018...................................................................................................................................................... 65 

4. Direito Processual Civil ............................................................................................................... 86 

4.1 – 2018 ..................................................................................................................................................... 86 

5 - Direito Civil ................................................................................................................................ 107 

5.1 – 2016 ................................................................................................................................................... 107 

5.2 - 2018.................................................................................................................................................... 121 

6 - Direito Penal .............................................................................................................................. 140 

6.1 – 2016 ................................................................................................................................................... 140 

6.1 – 2018 ................................................................................................................................................... 151 

7 - Direito Processual Penal ............................................................................................................. 158 

7.1 – 2016 ................................................................................................................................................... 158 

7.2 - 2018.................................................................................................................................................... 170 

8 - Direito Ambiental ....................................................................................................................... 177 

8.1 – 2016 ................................................................................................................................................... 177 

8.2 - 2018.................................................................................................................................................... 190 



 

 

 

 

 

  
 

  

3 
280 

9 - Direito Tributário e Financeiro ..................................................................................................... 203 

9.1 – 2016 ................................................................................................................................................... 203 

9.2 - 2018.................................................................................................................................................... 219 

10 - Direito Econômico, Empresarial e Consumidor ............................................................................ 236 

10.1 – 2016 ............................................................................................................................................... 236 

10.2 - 2018 ............................................................................................................................................... 245 

11 - Direito Internacional Público e Privado ....................................................................................... 257 

11.1 – 2016 ............................................................................................................................................... 257 

11.2 - 2018 ............................................................................................................................................... 267 

 

  



 

 

 

 

 

  
 

  

4 
280 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 – APRESENTAÇÃO 

 

Meu nome é Rodrigo Vaslin e sou professor do Estratégia Carreira Jurídica 
de Direito Processual Civil e de Direitos Difusos e Coletivos.  

Graduado em Direito pela UFMG (2013/1), tendo sido agraciado com o 
Prêmio Barão do Rio Branco (melhor aluno), sou mestrando em Direito 
Processual Civil pela PUC/SP. Sou ex-juiz federal substituto dos Tribunais 
Regionais Federais da 1ª (2017) e da 4ª Região (2017/2020) e exerço, 
atualmente, o cargo de Juiz Federal Substituto do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região (02/2020).  

Fui aprovado em 13 (treze) concursos públicos. Dentre eles, Procurador do Estado do Mato 
Grosso, Defensor Público de Minas Gerais, Defensor Público Federal, Promotor de Justiça 
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Juiz Federal Substituto da 1ª Região 
e Juiz Federal Substituto da 4ª Região.  

Deixo abaixo minhas redes para qualquer dúvida, crítica ou sugestão sobre o material. 
Espero que vocês gostem! 

 

@rodrigovaslin 

 

Rodrigo Vaslin1  
 

Gostaria de lhes apresentar a resolução das últimas duas provas objetivas do TRF3 (2016 e 
2018). A partir do material, é possível extrair tendências em cada uma das matérias. Inclusive, no 
Estratégia, já fizemos uma análise estatística do que mais incide nas provas da Magistratura 
Federal (lei, jurisprudência e doutrina), bem como aquilo que é mais importante por matéria. Quer 
ter acesso a esse material também? Torne-se nosso aluno e obtenha o acesso à melhor preparação 
do Brasil. 

 

 

1 Link: https://www.youtube.com/channel/UCYmN_K_m7awZ-f7T2B2fNyg  

https://www.youtube.com/channel/UCYmN_K_m7awZ-f7T2B2fNyg
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2. DIREITO ADMINISTRATIVO 

2.1 – 2016 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa incorreta. 

a) – O STJ tem entendimento no sentido de que, quanto ao pedido administrativo de restituição 
e demais processos administrativos tributários, não tem aplicação a Lei nº 9.784/99, razão pela 
qual deve ser aplicado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para que seja proferida decisão 
administrativa, a contar do protocolo dos respectivos pedidos. 

b) – O STJ tem entendimento no sentido de que, uma vez que a legislação do Programa de 
Recuperação Fiscal – Refis (Lei nº 9.964/00) tem previsão específica no sentido de que a notificação 
da exclusão do devedor ocorrerá por meio do Diário Oficial e da Internet, não tem aplicação, no 
caso, a disposição contida no art. 26, § 3º da Lei nº 9.784/99 (“A intimação pode ser efetuada por 
ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que 
assegure a certeza da ciência do interessado.”). 

c) – O STJ tem entendimento no sentido de que a regra contida no art. 54 da Lei 9.784/99, que 
impede a Administração de anular atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para 
os destinatários, quando já ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos, não pode ser imposta ao Poder 
Legislativo, que, por meio de lei nova, altera o regime jurídico dos servidores. 

d) – O STJ tem entendimento no sentido de que, no tocante à incidência da decadência prevista 
no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, não cabe à Administração proceder à revisão do ato de 
aposentadoria de servidor público federal quando transcorrido, entre a data da aposentação e a 
da decisão do TCU que julgou no sentido de sua ilegalidade, lapso temporal superior a 5 (cinco) 
anos. 

Comentários 

A alternativa D está incorreta. Não há esse entendimento por parte do STJ. 

O procedimento de concessão de aposentadoria ou pensão começa no departamento de 
pessoal do órgão ou entidade do qual o servidor faz parte. 

Se preencher os requisitos, concede-se o benefício. 

Todavia, posteriormente, deverá haver um controle de legalidade a ser feito pelo Tribunal 
de Contas, momento no qual o benefício é considerado definitivamente concedido. 
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O ato, porque necessita de manifestação de vontade de dois órgãos, é chamado de 
complexo2 (são duas manifestações de vontades para a formação de 1 único ato) 

O que a SV 3 diz é que, para análise do Tribunal de Contas sobre a legalidade da concessão 
inicial, não é necessário o contraditório e ampla defesa. 

SV 3, STF: Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o 
contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação 
de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade 
do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 

Entretanto, será necessário garantir o contraditório e ampla defesa se tiverem se passado 
mais de 5 anos desde a concessão inicial e o Tribunal de Contas ainda não examinou a legalidade 
do ato, caso a decisão a ser tomada seja em desfavor do aposentado, pensionista etc., negando 
o registro da aposentadoria já concedida pelo administrador. 

Portanto, depois do prazo de 5 anos do 1º ato, é possível sim rever a aposentadoria 
concedida, não havendo incidência do prazo decadencial do art. 54, Lei n. 9.784/99. 

Esse prazo decadencial começa a fluir apenas depois da análise do Tribunal de Contas (2º 
ato). 

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram 
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que 
foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PELA 
ADMINISTRAÇÃO. ATO COMPLEXO. PRAZO DECADENCIAL QUE SE INICIA COM A 
MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
(....) Com efeito, somente a partir da manifestação da Corte de Contas aferindo a 
legalidade do ato, para fins de registro, tem início a fluência do prazo decadencial de 5 
(cinco) anos previsto no art. 54 da Lei 9.784 /99, para que a Administração Pública reveja 
o ato de concessão de aposentadoria. (AgRg no REsp 1512546/PR, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/05/2015; AgRg no AgRg no AREsp 
177.309/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 
23/02/2015)  

Cuidado! Esse entendimento valia até o RE 636553/RS, julgado em 19/2/2020 (info 967), 
que decidiu o seguinte: 

 

 

2 Diferentemente do ato composto, em que existem 2 atos prontos e acabados. Todavia, existe 1 ato principal e outro 
ato acessório, sendo o segundo ato condição de eficácia do primeiro. Ex. de atos acessórios: vistos e homologações 
de licenças ou multas. 



 

 

 

 

 

  
 

  

7 
280 

Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de 
Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de 
concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo 
à respectiva Corte de Contas. STF. Plenário. RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgado em 19/2/2020 (repercussão geral – Tema 445) (Info 967). 

Portanto, se antes não havia prazo para análise desse benefício, agora há (5 anos). 

Assim, não há mais a hipótese de o Tribunal demorar mais de 5 anos para analisar. Se 
inexiste essa possibilidade, não haverá mais a necessidade de conceder ampla defesa e 
contraditório. 

A alternativa A está correta. 

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE 
RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO 
DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE 
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC 
NÃO CONFIGURADA. 1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula 
pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao 
art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação." 2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário 
dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 
13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 
26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA 
DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 
690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, 
DJ 19/12/2005) 3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo 
Decreto 70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da 
Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de 
prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos 
do contribuinte. (...) 7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à 
vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido 
diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 
24 da Lei 11.457/07). (...); (STJ - REsp: 1138206 RS 2009/0084733-0, Relator: Ministro LUIZ 
FUX, Data de Julgamento: 09/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 
01/09/2010) 

A alternativa B está correta. 

Assim, não se aplica aos atos de exclusão do Refis o disposto no art. 26, da Lei n. 
9.784/1999, por haver disciplina específica na legislação de regência do referido 
programa (Lei n. 9.964/2000) (STJ, Resp. 638.425/DF, d.j. 25/05/2008). 
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Súmula 355, STJ: É válida a notificação do ato de exclusão do Programa de Recuperação 
Fiscal (Refis) pelo Diário Oficial ou pela internet. 

Lei 9784/99, Art. 26, § 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via 
postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza 
da ciência do interessado. 

A alternativa C está correta. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. 
ESCALONAMENTO NA CARREIRA. REVOGAÇÃO. ART. 54 DA LEI 9.784/99. PRAZO 
DECADENCIAL QUINQUENAL. IMPOSIÇÃO CONTRA NOVA ORDEM LEGAL. ATO DE 
NATUREZA LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI REVOGADA EM CONTROLE ABSTRATO. EFEITOS. 
ART. 265, IV, "A", DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 
NÃO ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

1."A regra contida no art. 54 da Lei 9.784/99, que impede a Administração de anular atos 
administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários, quando já 
ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos, não pode ser imposta ao Poder Legislativo, que, 
por meio de lei nova, altera o regime jurídico dos servidores." (AgRg no REsp 
1.242.479/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
07/08/2012, DJe 17/08/2012.) 

2. O Tribunal a quo, ao entender que o art. 54 da Lei 9.784/99 não se aplica aos atos de 
natureza legislativa, decidiu de acordo com jurisprudência desta Casa. Incidência da 
Súmula 83/STJ.  

3. A Corte de origem não analisou a controvérsia acerca dos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade da Lei 2.820/2001 em controle abstrato pelo Conselho Especial do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios à luz do art. 265, IV, "a", do CPC, 
mas sim com base no Regimento Interno daquele tribunal. Incidência da Súmula 211/STJ.  

(...) 

(STJ, AgRg no AREsp 721334/DF, Rel. Min. Humberto Martins, d.j. 03/12/2015) 

 

Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta no que concerne à contratação de 
parceria público-privada no âmbito da administração pública. 

I – Concessão patrocinada é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública 
seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação 
de bens. 

II – Concessão administrativa é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata 
a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos 
usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 
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III – As cláusulas dos contratos de parceria público-privada deverão prever, dentre outros, o prazo 
de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior 
a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação. 

Estão corretas: 

a) I, II e III. 

b) Apenas I. 

c) Apenas II. 

d) Apenas III. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

As assertivas I e II estão incorretas. Trocaram os conceitos. 

Lei n. 11.079/04, Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de 
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 

 § 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de 
que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à 
tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 
privado. 

§ 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a 
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de 
obra ou fornecimento e instalação de bens. 

 A assertiva III está correta.  

Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no 
art. 23 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também 
prever: 

I – o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos 
realizados, não inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo 
eventual prorrogação; 

Q3. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Sobre o poder de polícia, assinale a alternativa incorreta. 

a) Segundo o STF, o art. 144, §8º, da CF (“Os Municípios poderão constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”), não impede 
que a guarda municipal exerça funções adicionais à de proteção dos bens, serviços e instalações 
do Município, incluindo o exercício do poder de polícia para fiscalização do trânsito, que não é 
prerrogativa exclusiva das entidades policiais. 
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b) Segundo o STF, a taxa de renovação de licença de funcionamento é constitucional, desde que 
haja o efetivo exercício do poder de polícia, não bastando para sua demonstração a mera 
existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da 
atividade de fiscalização. 

c) A edição de atos normativos pode caracterizar a atuação de polícia administrativa, por exemplo, 
quando impõe limitações administrativas ao exercício dos direitos e de atividades individuais. 

d) Atos de polícia administrativa podem ser expedidos no exercício de competência discricionária 
ou vinculada, conforme o caso. 

Comentários 

A alternativa B está incorreta. 

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. 
CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO 
DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da 
jurisprudência da Corte, a taxa de renovação de licença de funcionamento é 
constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é 
demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e 
competência para a realização da atividade de fiscalização. 2. A base de cálculo da taxa 
de fiscalização e funcionamento fundada na área de fiscalização é constitucional, na 
medida em que traduz o custo da atividade estatal de fiscalização. Quando a Constituição 
se refere às taxas, o faz no sentido de que o tributo não incida sobre a prestação, mas em 
razão da prestação de serviço pelo Estado. A área ocupada pelo estabelecimento 
comercial revela-se apta a refletir o custo aproximado da atividade estatal de fiscalização. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 856185 AgR, Rel. Min. Roberto 
Barroso, 1ª T, d.j. 04/08/2015) 

 A alternativa A está correta.  

É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de 
trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas (ex: 
multas de trânsito). 

STF. Plenário. RE 658570/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. 
Roberto Barroso, julgado em 6/8/2015 (Info 793). 

Argumentos: 

a) O art. 144, § 8º, da CF/88 define as atribuições da guarda municipal, mas não de forma 
exaustiva. Assim, esse dispositivo não impede que a guarda municipal receba funções 
adicionais a ela outorgadas por meio de lei. 

b) recentemente, a EC 82/2014 acrescentou o § 10 ao art. 144 da CF/88 tratando sobre 
segurança viária, nos seguintes termos: 
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§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: 

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras 
atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana 
eficiente; e 

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos 
respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em 
Carreira, na forma da lei. 

O inciso II fortalece a ideia de que as guardas municipais podem exercer atividades de 
fiscalização de trânsito uma vez que as guardas municipais são órgãos municipais 
estruturados em carreira e criados por lei. Logo, enquadram-se na previsão do inciso II. 

Desse modo, os Municípios podem criar órgãos de trânsito específicos ou, então, 
submeter esse serviço de fiscalização de trânsito às guardas municipais. 

 A alternativa C está correta. José dos Santos Carvalho Filho3 aduz: 

No exercício da atividade de polícia, pode a Administração atuar de duas maneiras.  

Em primeiro lugar, pode editar atos normativos, que têm como característica o seu 
conteúdo genérico, abstrato e impessoal, qualificando-se, por conseguinte, como atos 
dotados de amplo círculo de abrangência. Nesse caso, as restrições são perpetradas por 
meio de decretos, regulamentos, portarias, resoluções, instruções e outros de idêntico 
conteúdo. 

Além desses, pode criar também atos concretos, estes preordenados a determinados 
indivíduos plenamente identificados, como são, por exemplo, os veiculados por atos 
sancionatórios, como a multa, e por atos de consentimentos, como as licenças e 
autorizações.  

Se o Poder Público pretende regular, por exemplo, o desempenho de profissão, ou 
edificações, editará atos normativos. Quando, ao revés, interdita um estabelecimento ou 
concede autorização para porte de arma, pratica atos concretos. 

A alternativa D está correta. José dos Santos Carvalho Filho4 aduz: 

(...) há casos em que a lei confere ao administrador a possibilidade de determinar o 
conteúdo das limitações que impõem restrições em prol do interesse público (ex.: 
autoridade pública enumera apenas alguns rios em que a pesca se tornará proibida).  

Neste caso, diz-se que os atos de polícia administrativa são expedidos no exercício de 
competência discricionária. 

 

 

3 Manual de Direito Administrativo, 31ª ed. Atlas: São Paulo. 
4 Op. Cit., p. 152. 
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Por outro lado, pode ocorrer de a dimensão da limitação já ser previamente fixada em lei, 
hipótese em que a Administração não pode proceder com qualquer alteração no exercício 
do poder de polícia. A atuação, nesse caso, é tida por vinculada. 

 

Q4. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo a respeito das OSCIPs, assinale a alternativa correta. 

I – Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas 
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em 
funcionamento regular há, no mínimo, 1 (um) ano, desde que os respectivos objetivos sociais e 
normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos pela Lei nº 9.790/1999. 

II – Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, 
as sociedades comerciais, os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria 
profissional, nem as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, 
práticas e visões devocionais e confessionais. 

III – Dentre os objetos sociais possíveis para a qualificação instituída pela Lei nº 9.790/1999 está o 
de realização de estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a 
implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio de 
transporte. 

Estão corretas: 

a) Apenas I e II. 

b) I, II e III. 

c) Apenas II. 

d) Apenas II e III. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

A assertiva I está incorreta. 

Art. 1o Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e 
se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os 
respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por 
esta Lei. 

A assertiva II está correta.  

Art. 2o Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no 
art. 3o desta Lei: 
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I - as sociedades comerciais; 

II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional; 

III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e 
visões devocionais e confessionais; 

IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; 

V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um 
círculo restrito de associados ou sócios; 

VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados; 

VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; 

VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras; 

IX - as organizações sociais; 

X - as cooperativas; 

XI - as fundações públicas; 

XII - as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão 
público ou por fundações públicas; 

XIII - as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o sistema 
financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal. 

 A assertiva III está correta. 

Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o princípio da 
universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das Organizações, somente 
será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos 
sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades: 

XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a implementação 
de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio de transporte.   

 

Q5. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Com base na assertiva abaixo, assinale a alternativa correta: 

Determinado ente da Administração Pública Federal realizou licitação para contratação de serviços 
de assistência técnica de informática, no valor estimado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 
Para tanto, (i) optou por realizar a licitação na modalidade tomada de preços. No curso dessa 
licitação, além da participação de interessados devidamente cadastrados, (ii) foi deferida a 
participação da empresa interessada X, que atendeu todas as condições exigidas para 
cadastramento no quarto dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. (iii) O tipo da tomada de preços escolhida foi a de “melhor técnica” e o 
resumo do edital foi publicado no Diário Oficial da União com antecedência de 35 dias até o 
recebimento das propostas. 
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a) (i) A escolha pela tomada de preços é regular, mas o ente licitante também poderia ter optado 
pela concorrência; (ii) a participação de X deveria ter sido indeferida, pois não foi observado o 
prazo legal; (iii) a antecedência da publicação observou ao prazo legal mínimo. 

b) (i) A escolha pela tomada de preços é regular, mas o ente licitante também poderia ter optado 
pela concorrência; (ii) a participação de X deveria ter sido deferida, pois ela atendeu ao prazo 
legal; (iii) a antecedência da publicação observou ao prazo legal mínimo. 

c) (i) A escolha pela tomada de preços é irregular; (ii) a participação de X deveria ter sido 
indeferida, pois não foi observado o prazo legal; (iii) a antecedência da publicação não observou 
ao prazo legal mínimo. 

d) (i) A escolha pela tomada de preços é irregular; (ii) a participação de X deveria ter sido deferida, 
pois foi observado o prazo legal; (iii) a antecedência da publicação observou ao prazo legal 
mínimo. 

Comentários 

A alternativa B está correta.  

O item I está correto. De fato, era cabível tomada de preço. 

(i) Lei 8.666/93, Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do 
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor 
estimado da contratação: 

I - para obras e serviços de engenharia:        

a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);     

b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);      

c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);       

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:      

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);       

b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais); 

c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais).  

Todavia, a concorrência é obrigatória para compras e serviços acima de R$650.000,00 e 
opcional para compras abaixo desse montante. 

Art. 23, § 4o Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada 
de preços e, em qualquer caso, a concorrência. 

O item II está correto. De fato, houve observação do prazo. 

A empresa X atendeu a todas as exigências para cadastramento faltando 4 dias, ou seja, 
antes do prazo de 3 dias previsto no artigo 22, §2o da Lei 8.666/93. 

Art. 22.  São modalidades de licitação: 
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(...) § 1o Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na 
fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

§ 2o Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

O item III está correto.  

Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de 
preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, 
deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: 

§ 2o  O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será: 

I - quarenta e cinco dias para:       

a) concurso;       

b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada 
integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";      

II - trinta dias para:        

a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior;    

b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e 
preço"; 

III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do 
inciso anterior, ou leilão;       

IV - cinco dias úteis para convite.   

 

Q6. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I – As agências reguladoras foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços 
públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência 
para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. 

II – Configura conflito de interesses após o exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder 
Executivo federal, incluindo o de Diretor em agência reguladora, no período de 6 (seis) meses, 
contado da data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, salvo quando 
expressamente autorizado, conforme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou pela 
Controladoria-Geral da União, prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a pessoa 
física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício 
do cargo ou emprego. 
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III – Ausente previsão legal expressa, os Conselheiros e os Diretores somente perderão o mandato 
em caso de renúncia ou de condenação judicial transitada em julgado. 

Estão corretas: 

a) I e II 

b) I, II e III 

c) II e III 

d) Apenas II 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

A assertiva I está correta. 

Entendemos que as agências reguladoras podem exercer poder normativo, com caráter 
técnico, no âmbito de suas atribuições, respeitado o princípio da juridicidade. As normas 
editadas pelas agências não podem ser classificadas como 'autônomas' fruto de 
delegação legislativa inominada, pois encontram fundamento na lei instituidora da 
entidade regulatória que estabelece os parâmetros que deverão ser observados pelo 
regulador (letras B e D incorretas). A prerrogativa normativa das agências funda-se na 
releitura do princípio da legalidade. 

O fundamento do poder normativo das agências reguladoras seria a técnica da 
deslegalização (ou delegificação), que significa 'a retirada, pelo próprio legislador, de 
certas matérias do domínio da lei (domaine de la loi), passando-as ao domínio do 
regulamento (domaine de l’ordonnance)'. 

Com a deslegalização, opera-se uma verdadeira degradação da hierarquia normativa 
(descongelamento – letra E incorreta - da classe normativa) de determinada matéria que, 
por opção do próprio legislador, deixa de ser regulada por lei e passa para a seara do ato 
administrativo normativo. A lei deslegalizadora não chega a determinar o conteúdo 
material da futura normatização administrativa, limitando-se a estabelecer standards e 
princípios que deverão ser respeitados na atividade administrativo-normativa. 
Entendemos que o exercício da competência normativa por parte das agências receba 
um reforço de legitimidade por meio da participação dos cidadãos na discussão e 
elaboração de normas regulatórias (consultas e audiências públicas). 

Observe-se, nesse ponto, que inexiste “reserva de regulamento” na técnica da 
deslegalização, pois nada impede que o legislador, que é quem atribui liberdade 
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normativa ampla por meio da lei deslegalizadora, volte a tratar diretamente da matéria 
deslegalizada5. 

 A assertiva II está correta. 

Lei n. 12.813/2013, Art. 6o Configura conflito de interesses após o exercício de cargo ou 
emprego no âmbito do Poder Executivo federal: 

I - a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão 
das atividades exercidas; e 

II - no período de 6 (seis) meses, contado da data da dispensa, exoneração, destituição, 
demissão ou aposentadoria, salvo quando expressamente autorizado, conforme o caso, 
pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria-Geral da União: 

a) prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a pessoa física ou jurídica 
com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo 
ou emprego; 

b) aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com 
pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade relacionada à área de competência 
do cargo ou emprego ocupado; 

c) celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal contratos de serviço, 
consultoria, assessoramento ou atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente, 
ao órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego; ou 

d) intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse privado perante órgão ou 
entidade em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido 
relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego. 

A assertiva III está incorreta. 

Lei n. 9.986/2000, Art. 9o Os Conselheiros e os Diretores somente perderão o mandato 
em caso de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo 
administrativo disciplinar. 

Parágrafo único. A lei de criação da Agência poderá prever outras condições para a perda 
do mandato. 

 

Q7. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta, nos termos do Decreto-lei nº 25/37. 

 

 

5 OLIVEIRA, Rafael C. R. Curso de Direito Administrativo. 2ª ed. 2014. Livro Digital. 
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I- O tombamento provisório possui caráter preventivo e assemelha-se ao definitivo quanto às 
limitações incidentes sobre a utilização do bem tutelado. 

II- Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, 
na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem 
nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de destruição da coisa, com imposição de multa. 

III – Com prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, as 
coisas tombadas poderão ser mutiladas, vedado em todos os casos sua demolição ou destruição. 

Estão corretas: 

a) apenas I e II. 

b) I, II e III. 

c) apenas I. 

d) apenas II e III. 

Comentários  

 A alternativa C está correta. 

 A assertiva I está correta.  

Decreto-Lei nº 25 /37, Art. 10. O tombamento dos bens, a que se refere o art. 6º desta 
lei, será considerado provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo 
iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição dos referidos bens no competente 
Livro do Tombo. 

Parágrafo único. Para todas os efeitos, salvo a disposição do art. 13 desta lei, o 
tombamento provisório se equiparará ao definitivo. 

 A assertiva II está incorreta. Nos casos de destruição, não haverá aplicação de multa, cuja 
incidência seria apenas na hipótese da retirada do objeto. 

Decreto-Lei nº 25 /37, Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que 
lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de 
ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso a multa de 
cinquenta por cento do valor do mesmo objeto.   

 A assertiva III está incorreta. Primeiro, vale asseverar que, em 1990, o Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) foi extinto, substituído pelo IBPC (Instituto Brasileiro do 
Patrimônio Cultural). 

Em 1994, MP 752 transforma o IBPC em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN). 

Além disso, a assertiva vai contra o art. 17. 
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Decreto-Lei nº 25 /37, Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser 
destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob 
pena de multa de cinquenta por cento do dano causado. 

Q8. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Em determinado edital de licitação referente a serviços de engenharia de grande porte constou 
uma norma que exige, como requisito para os interessados, a comprovação de experiência 
anterior em obra similar à licitada. Sobre a referida imposição, em conformidade com o 
entendimento das Cortes Superiores, é possível afirmar que: 

a) Trata-se de imposição inviável, já que desagasalhada de expressa previsão legal e porquanto 
frustra o direito à livre concorrência, até mesmo diante da conclusão de que os interessados 
podem demonstrar capacidade técnica a despeito de experiência anterior. 

b) Trata-se de imposição viável, mas que deve ser abrandada de modo a se admitir que os 
interessados comprovem, por outros meios claros e incontroversos, a capacidade técnica para 
realização da obra 

c) Trata-se de imposição viável, porquanto se agasalha no propósito de permitir à Administração 
Pública a avaliação da capacidade técnica dos interessados, nos exatos termos do prescrito no 
inciso II do art. 30 da Lei n. 8.666/93. 

d) Embora a ampliação do universo de participantes não possa ser implementada 
indiscriminadamente, de modo a comprometer a segurança dos contratos, a previsão é inviável 
porquanto evidentemente desproporcional. 

Comentários 

A alternativa C está correta. 

Lei 8666/93, Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

§3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados 
de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior. 

§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 
técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra 
ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
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equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.                       (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

Em se tratando de licitação de serviços de engenharia de grande porte, não há por que 
cogitar de ilegalidade da norma editalícia que exige a comprovação de experiência 
anterior em obra similar à licitada, porquanto concebida com propósito de permitir à 
Administração Pública avaliar a capacidade técnica dos interessados em com ela contratar 
nos exatos termos do que prescreve a primeira parte do inciso II do art. 30 da Lei n. 
8.666/93: "comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação ( ... )". (STJ, 
Rel. Min. João Otávio Noronha, d.j. 06/12/2005, 2ª Turma) 

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EM LICITAÇÃO. 
É lícita cláusula em edital de licitação exigindo que o licitante, além de contar, em seu 
acervo técnico, com um profissional que tenha conduzido serviço de engenharia similar 
àquele em licitação, já tenha atuado em serviço similar. Esse entendimento está em 
consonância com a doutrina especializada que distingue a qualidade técnica profissional 
da qualidade técnica operacional e com a jurisprudência do STJ, cuja Segunda Turma 
firmou o entendimento de que “não fere a igualdade entre os licitantes, tampouco a 
ampla competitividade entre eles, o condicionamento editalício referente à experiência 
prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de 
qualificação técnica, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93” (REsp 1.257.886-
PE, julgado em 3/11/2011). Além disso, outros dispositivos do mesmo art. 30 permitem 
essa inferência. Dessa forma, o § 3º do art. 30 da Lei 8.666/1993 estatui que existe a 
possibilidade de que a comprovação de qualificação técnica se dê por meio de serviços 
similares, com complexidade técnica e operacional idêntica ou superior. Ainda, o § 10 do 
art. 30 da mesma lei frisa ser a indicação dos profissionais técnicos responsáveis pelos 
serviços de engenharia uma garantia da administração. RMS 39.883-MT, Rel. Min. 
Humberto Martins, julgado em 17/12/2013. 

 

Q9. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. São bens da União: 

I – O mar territorial, entendido como uma faixa de doze milhas marítimas de largura, medidas a 
partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas 
de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil. 

II – Os recursos naturais da plataforma continental, entendida como o subsolo das áreas 
submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em toda a extensão do prolongamento 
natural de seu território terrestre, até o bordo exterior da margem continental, ou até uma 
distância de cento e cinquenta milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais se mede a 
largura do mar territorial, nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja 
essa distância. 
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III – Os recursos naturais da zona econômica exclusiva, entendida como uma faixa que se estende 
das doze às duzentas milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir 
a largura do mar territorial. 

Estão corretas: 

a) I, II e III. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) Apenas III. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

A assertiva I está correta.  

Lei n. 8.617/93, art. 1º. O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de doze milhas 
marítima de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular, 
tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no 
Brasil. 

Assertiva II está incorreta.  

A distância das linhas de base são de 200 milhas marítimas e não 150 como diz a questão.  

Art. 11. A plataforma continental do Brasil compreende o leito e o subsolo das áreas 
submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em toda a extensão do 
prolongamento natural de seu território terrestre, até o bordo exterior da margem 
continental, ou até uma distância de duzentas milhas marítimas das linhas de base, a partir 
das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo exterior da 
margem continental não atinja essa distância. 

A assertiva III está correta.  

Art. 6º. A zona econômica exclusiva brasileira compreende uma faixa que se estende das 
doze às duzentas milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para 
medir a largura do mar territorial.  

Q10. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Considerando as assertivas abaixo sobre licitações, assinale a alternativa correta: 

I – Configura hipótese de dispensa de licitação a alienação de bens imóveis residenciais 
construídos da Administração Pública, gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real 
de uso, locação ou permissão de uso, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de 
programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por 
órgãos ou entidades da administração pública. 
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II – Configura hipótese de dispensa de licitação os casos de emergência ou de calamidade pública, 
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da celebração do contrato, 
vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 

III – Configura hipótese de inexigibilidade de licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial, para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos 
por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de 
registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes, bem como para a 
contratação de serviços técnicos, dentre outros, de elaboração de estudos técnicos, 
planejamentos e projetos básicos ou executivos e de pareceres, perícias e avaliações em geral, 
desde que de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada 
a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. 

Estão corretas: 

a) I e II. 

b) I, II e III. 

c) I e III. 

d) II e III. 

Comentários 

A alternativa C está correta. 

A assertiva I está correta. 

Lei 8666/93, Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e 
obedecerá às seguintes normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração 
direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades 
paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação 
ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou 
efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização 
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fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração 
pública; 

A assertiva II está incorreta. O erro é o prazo a ser contado da calamidade.  

Lei 8666/93, Art. 24, IV. nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos. 

Não há erro, portanto, na palavra “dispensada” ou “dispensável”." 

“Dispensa de licitação" é o gênero, subdividido em duas espécies: 

- Licitação dispensada (art. 17 da Lei n. 8.666/1993); 

- Licitação dispensável (art. 24 da Lei n. 8.666/1993). 

A assertiva III está correta. 

Lei 8666/93, Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: 

I- para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos 
por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido 
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou 
o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 

 

Q11. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

O cancro cítrico é doença altamente contagiosa que atinge as diversas variedades de citros, 
afetando a produtividade e a qualidade da lavoura, levando, inclusive, à morte do vegetal 
contaminado. A patologia é incurável e demanda, como medida profilática, a erradicação dos 
vegetais contaminados. Nesses termos, criou-se Campanha Nacional de Erradicação do Cancro 
Cítrico - CANECC, instaurada por meio da Portaria nº 291/1997 e promovida pelo Ministério da 
Agricultura, em consonância com o Decreto nº 24.114/34, que prevê a possibilidade de destruição 
parcial ou tal das lavouras contaminadas ou passíveis de contaminação em condições como essa. 

Imaginando-se que determinado proprietário, atingido pelas medidas sanitárias acima indicadas, 
reivindica indenização, é possível afirmar, com alicerce nesses elementos, que: 

a) Em tese é cabível indenização, tendo em vista que o art. 37, § 6º, da CF/88 consagra a 
responsabilidade objetiva do Estado, cujo reconhecimento condiciona-se à comprovação dos 
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seguintes requisitos: conduta lesiva imputável a um de seus agentes, dano indenizável e nexo de 
causalidade entre a conduta impugnada, restando dispensada a configuração de culpa, de excesso 
ou de abuso do Poder Público. 

b) Em tese não é cabível indenização, tendo em vista que, conforme entendimento jurisprudencial 
pacífico, em casos como esse, a indenização somente seria devida se comprovado excesso ou 
abuso do Poder Público. 

c) Embora em tese não seja necessária a comprovação de excesso ou abuso do Poder Público para 
que seja reconhecido o direito à indenização em casos como esse, a indenização não é cabível 
porquanto o ato praticado buscou resguardar o interesse público. 

d) Em tese não é cabível indenização, porquanto em nenhuma hipótese o Estado deve reparar 
danos causados a terceiros quando decorrentes de seu comportamento lícito. 

Comentários 

A alternativa B está correta. Trata-se da limitação administrativa, visto que é um ato geral 
e unilateral, condicionador do exercício de atividade particular em prol do interesse público. Em 
regra, não há indenização. Para ter, tem que comprovar excesso ou abuso. 

 

Na Apelação Cível 0001581-74.2009.4.03.6124/SP, o TRF3 decidiu que a União não tem 
o dever de indenizar o produtor rural por obrigá-lo a destruir sua lavoura se a medida for 
necessária para erradicar doença vegetal. De acordo com o juiz federal Miguel Di Pierro, 
convocado para compor a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a 
indenização só seria cabível se comprovado o excesso ou abuso por parte dos agentes 
públicos. 

Com esse entendimento, o juiz negou o pedido de um agricultor que pretendia ser 
indenizado pela União pelos danos sofridos por causa da destruição de sua lavoura de 
laranja para erradicação da praga conhecida por "cancro cítrico"6.  

Chegando ao STJ: 

ADMINISTRATIVO. ERRADICAÇÃO DE LAVOURAS DE LARANJAIS POR CONTA 
DE CANCRO CÍTRICO. DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. PODER DE 
POLÍCIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. ESFERA ADMINISTRATIVA. REVISÃO DAS 
PREMISSAS FIXADAS NA ORIGEM. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
7/STJ. 
 

 

 

6http://www.conjur.com.br/2015-dez-16/uniao-nao-indenizar-destruir-lavoura-afetada-praga 

http://www.conjur.com.br/2015-dez-16/uniao-nao-indenizar-destruir-lavoura-afetada-praga
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1. O Tribunal a quo, com base na situação fática do caso, decidiu pelo descabimento da 
indenização pois, além de ser inviável a reparação por condutas decorrentes do poder de 
polícia, também os atos da administração possuem legitimidade, e caberia à parte 
interessada comprovar o excesso de Poder da Administração Pública. 2. Rever as 
premissas do acórdão regional demanda incursão no contexto fático-probatório dos 
autos, defeso em recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte de 
Justiça. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1478999/SP, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015). 

 

Q12. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Nos termos da Lei nº 8.429/1992 (Lei da Improbidade Administrativa) é correto afirmar que à 
pessoa condenada por ter realizado operação financeira sem observância das normas legais e 
regulamentares, podem ser aplicadas, dentre outras, as seguintes cominações: 

a) Perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de dez anos. 

b) Perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de cinco anos. 

c) Perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de três anos. 

d) Perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de cinco a dez anos e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de dez anos. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

L8429, Art. 12,  I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 
ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três 
vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.  
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Q13. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

a) Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do Poder Judiciário não poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Legislativo. 

b) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

c) O regime de emprego público regulamentado pela Lei nº 9.962/2000 incide apenas sobre os 
servidores da administração pública federal. 

d) Embora afaste-se o reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico, o servidor público 
tem direito à aplicação irrestrita da norma que prevê a irredutibilidade de seus vencimentos. 

Comentários 

A banca considerou como corretas as alternativas B e C. 

A alternativa A está incorreta. A própria redação do art. 37, XII é contrária à alternativa. O 
parâmetro é o Executivo. 

CRB 88, Art. 37, XII. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo; 

Para aprofundar o conhecimento do inciso, vejam os Comentários de Luciano Ferraz7: 

Com efeito, o dispositivo ligava-se ao antigo art. 39, §1º8, Constituição originária 
(suprimido pela EC 19/98), segundo o qual a lei asseguraria aos servidores da 
administração direta isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou 
assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao 
local de trabalho. 

 

 

7 Comentários à Constituição do Brasil, Coordenação de MENDES, Gilmar Ferreira; CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz, 2ª Ed., Saraiva: São Paulo, 2016, p. 884. 
8 Art. 39, § 1º A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de 
atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.         (Vide 
Lei nº 8.448, de 1992) 
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A despeito de a regra do inciso XII silenciar-se, para fins da isonomia prescrita, quanto à 
necessidade de verificação do cargo em si, de suas atribuições e dos cargos ditos 
assemelhados, a pertinência temática com o art. 39, §1º deixava ver que o constituinte 
elegera como parâmetro para a verificação da isonomia as atribuições típicas de cada 
cargo: a isonomia dependeria, portanto, da constatação da igualdade ou similitude de 
atribuições.  

Em suma: entre cargos desiguais, não se legitimava a isonomia. 

Por isso, “existindo cargos no Poder legislativo ou no Judiciário sem similar no Poder 
Executivo, não se há de cogitar de igualdade de vencimentos por ausência de paradigma” 
(STF, ADI 48-9/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, d.j. 18/10/2002) 

Logo, só se deve cogitar de aplicabilidade do inciso XII do art. 37 relativamente aos cargos 
de nível administrativo, excluindo-se, destarte, os membros de Poder (MP e Tribunal de 
Contas), haja vista que, quanto a estes, é impossível pretender identidade ou semelhança 
de atribuições num e noutro poder. 

Ademais, vale frisar que não se aplica a igualdade sem lei.  

O poder judiciário, nos termos da súmula 339, STF, não pode fazê-lo. 

Súmula 339, STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 
vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 

A alternativa B está correta. 

Art. 37, V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes 
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento; 

A alternativa C está correta. 

LEI No 9.962, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2000. 

Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração FEDERAL direta, 
autárquica e fundacional, e dá outras providências. 

Art. 1o O pessoal admitido para emprego público na Administração federal direta, 
autárquica e fundacional terá sua relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e legislação 
trabalhista correlata, naquilo que a lei não dispuser em contrário. 

A alternativa D está incorreta. Não há aplicação irrestrita. 

Ex1: É possível contrapor a garantia de irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV) à 
obrigatoriedade de observância do teto remuneratório (art. 37, XI), nos termos da jurisprudência 
do STF: 

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E 
CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO 
DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO 
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ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto 
remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos 
anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens 
pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso 
de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de 
irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes 
do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao 
art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto 
remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário 
conhecido e provido. (RE 606358, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, d.j. 18/11/2015) 

Ex2:  

O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos 
servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/88, não gera direito subjetivo a 
indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, 
acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. 

Não cabe, no caso, invocar o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 
Isso porque a jurisprudência do STF é no sentido de que esse princípio somente é violado 
quando há redução do valor nominal dos vencimentos, mas não quando se deixa de 
reajustá-los para repor seu poder de compra. STF. Plenário. RE 565089 /SP, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/9/2019 (repercussão 
geral – Tema 19) (Info 953). 

Q14. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa incorreta. 

a) Em regra, em casos de suicídio de preso dentro do estabelecimento prisional, embora 
configurada responsabilidade objetiva do Estado, não há dever de indenizar já que o dano decorre 
de culpa exclusiva da vítima. 

b) A responsabilidade por danos ao meio ambiente, decorrentes da atividade ou do 
empreendimento, independe da demonstração da ilicitude do ato. 

c) A violência praticada por aluno em face de outro aluno dentro de escola pública é hipótese que 
implica responsabilidade objetiva do Estado e seu respectivo dever de indenizar. 

d) Doutrina e jurisprudência divergem sobre a possibilidade de acionamento do servidor público 
diretamente pelo terceiro prejudicado (“per saltum”), havendo precedentes das Cortes Superiores 
em ambos os sentidos. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. A assertiva está incorreta, indiscutivelmente, pois generaliza 
os casos de suicídio e diz que sempre será culpa exclusiva da vítima, o que não é verdade. 
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Mas esse caso morte de preso é mais profundo. 

Vamos lá! 

A morte de preso é considerado omissão específica do Estado, havendo o dever de 
indenização. 

Exceção: o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ele conseguir provar que a morte 
do detento não podia ser evitada. Neste caso, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado 
morte e a omissão estatal. 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 
37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais 
comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela 
vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade 
de agir para impedir o resultado danoso. 

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma 
humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a 
sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando 
possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, 
pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na 
forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado 
agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em 
liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder 
Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco 
integral, ao arrepio do texto constitucional. 

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, 
acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por 
mais que adote as precauções exigíveis. 

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público 
comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de 
causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância 
do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição 
Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 
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9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, 
nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito 
ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. STF. Plenário. RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, 
julgado em 30/03/2016. 

Exemplos dados por Márcio Cavalcante: 

Exemplo: 

Imagine que um detento está doente e precisa de tratamento médico. Ocorre que este 
não lhe é oferecido de forma adequada pela administração penitenciária. Há claramente 
uma violação ao art. 14 da LEP. Neste caso, se o preso falecer, o Estado deverá ser 
responsabilizado, considerando que houve uma omissão específica e o óbito era 
plenamente previsível. 

Suponha, no entanto, que o preso estivesse bem e saudável e, sem qualquer sinal anterior, 
sofre um mal súbito no coração e cai morto instantaneamente no pátio do presídio. Nesta 
segunda hipótese, o Poder Público não deverá ser responsabilizado por essa morte, já 
que não houve omissão estatal e este óbito teria acontecido mesmo que o preso estivesse 
em liberdade. 

E no caso de suicídio? 

Somente haverá a responsabilização do Poder Público se, no caso concreto, o Estado não 
cumpriu seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da CF/88. 

Como se adota a teoria do risco administrativo, o Estado poderá provar alguma causa 
excludente de responsabilidade. Assim, nem sempre que houver um suicídio, haverá 
responsabilidade civil do Poder Público. 

O Min. Luiz Fux exemplifica seu raciocínio com duas situações: 

• Se o detento que praticou o suicídio já vinha apresentando indícios de que poderia agir 
assim, então, neste caso, o Estado deverá ser condenado a indenizar seus familiares. Isso 
porque o evento era previsível e o Poder Público deveria ter adotado medidas para evitar 
que acontecesse. 

• Por outro lado, se o preso nunca havia demonstrado anteriormente que poderia praticar 
esta conduta, de forma que o suicídio foi um ato completamente repentino e imprevisível, 
neste caso o Estado não será responsabilizado porque não houve qualquer omissão 
atribuível ao Poder Público. 

Vale ressaltar que é a Administração Pública que tem o ônus de provar a causa excludente 
de responsabilidade. 

O acórdão do STF no RE 841526/RS “é claro ao afirmar que a responsabilização do Estado 
em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever 
específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. Logo, se 
o Estado nada pôde fazer para evitar o sinistro, não há falar em responsabilidade civil do 
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ente estatal, pois a conclusão em sentido contrário ensejaria a aplicação da 
inconstitucional teoria do risco integral.” (Min. Mauro Campbell Marques). 

Foi o que decidiu o STJ em um dos seus mais recentes julgados sobre o tema: 

(...) 2. A decisão monocrática deu provimento ao apelo nobre para reconhecer a 
responsabilidade civil do ente estatal pelo suicídio de detento em estabelecimento 
prisional, sob o argumento de que esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada 
no sentido de que seria aplicável a teoria da responsabilização objetiva ao caso. 

3. O acórdão da repercussão geral é claro ao afirmar que a responsabilização objetiva do 
Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do 
dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. 

4. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada pela improcedência da 
pretensão recursal, uma vez que não se conseguiu comprovar que a morte do detento foi 
decorrente da omissão do Estado que não poderia montar vigilância a fim de impedir que 
ceifasse sua própria vida, atitude que só a ele competia. 

5. Tendo o acórdão recorrido consignado expressamente que ficou comprovada causa 
impeditiva da atuação estatal protetiva do detento, rompeu-se o nexo de causalidade 
entre a suposta omissão do Poder Público e o resultado danoso. Com efeito, o Tribunal 
de origem assentou que ocorreu a comprovação de suicídio do detento, ficando 
escorreita a decisão que afastou a responsabilidade civil do Estado de Santa Catarina. 

6. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, nego 
provimento ao recurso especial. STJ. 2ª Turma. REsp 1305259/SC, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, julgado em 08/02/2018. 

A alternativa B está correta. 

A responsabilidade por danos ao meio ambiente não independe da demonstração da 
ilicitude do dano. 

Deve-se comprovar a conduta, o dano e o nexo causal, não precisando comprovar a culpa 
(responsabilidade objetiva). 

Ademais, uma vez comprovados esses itens, não haverá possibilidade de o poluidor 
comprovar excludentes do nexo causal (caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima; 
culpa exclusiva de terceiro), porquanto a responsabilidade por danos ao meio ambiente segue a 
teoria do risco integral. 

Vejam a interessante jurisprudência em teses sobre direito ambiental (cai muito em provas): 

1) Admite-se a condenação simultânea e cumulativa das obrigações de fazer, de não fazer 
e de indenizar na reparação integral do meio ambiente. 

2) É vedado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
- IBAMA impor sanções administrativas sem expressa previsão legal. 
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3) Não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo 
permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo 
legislador. 

4) O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a 
quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a 
substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. 

5) É defeso ao IBAMA impor penalidade decorrente de ato tipificado como crime ou 
contravenção, cabendo ao Poder Judiciário referida medida. 

6) O emprego de fogo em práticas agropastoris ou florestais depende necessariamente 
de autorização do Poder Público. 

7) Os responsáveis pela degradação ambiental são co-obrigados solidários, formando-se, 
em regra, nas ações civis públicas ou coletivas litisconsórcio facultativo. 

8) Em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a 
omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a 
concretização ou o agravamento do dano causado. 

9) A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do 
imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta 
sua natureza propter rem . 

10) A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco 
integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se 
integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo 
dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de 
indenizar. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973) 

11) Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a 
pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração 
ambiental. (Súmula n. 467/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C/1973) 

A alternativa C está correta, porquanto é caso de omissão específica do Estado, que tem a 
condição de garante. 

INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - TEORIA DO 
RISCO ADMINISTRATIVO – PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE DETERMINAÇÃO DESSA 
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO 
IGUALMENTE MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO 
OCULAR DIREITO - FATO OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL 
- CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – 
INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL DEVIDA - RE NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. 

- A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais 
brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à 
responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos 
houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o 
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princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, 
da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la 
pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de 
culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público. 

- Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil 
objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade 
material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) 
do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do 
Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou 
omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 
140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - 
RTJ 71/99 - RTJ 91/377 – RTJ 99/1155 - RTJ 131/417). 

- O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que 
admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do 
Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso 
fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria 
vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50). 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A ALUNOS 
NO RECINTO DE ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. 

- O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede 
oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua 
integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral 
desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos 
eventos lesivos ocasionados ao aluno. 

- A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto 
estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo 
indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os 
estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos 
oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do 
aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, 
no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades 
e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de 
causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes 
públicos” (RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 2.8.1996). 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
MUNICÍPIO. ALUNO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. ACIDENTE PROVOCADO POR 
COLEGA. DANO EVIDENCIADO. OMISSÃO NO DEVER DE CUIDADO. RISCO 
ADMINISTRATIVO: CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO. (STF, RE 
577231, Rel. Min. Cármen Lúcia, d.j. 2009) 

A alternativa D está correta. 
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Nos casos em que o Estado é pode ser responsabilizado, há uma divergência doutrinária 
sobre quem deverá compor o polo passivo. 

1ª corrente (Celso Antônio, Carvalho Filho, STJ9): A vítima tem a possibilidade de escolher 
quem deverá compor o polo passivo, podendo optar por demandar: 

i- somente o Estado. Nesse caso, o autor não precisará comprovar dolo ou culpa, já que a 
responsabilidade do Estado é objetiva. 

Doutro lado, caso ganhe a contenda, receberá apenas por meio de precatórios, o que 
poderá demorar significativamente. 

ii- somente o agente público. Aqui, o autor terá que comprovar o dolo ou culpa, já que a 
responsabilidade do agente é subjetiva. Em acréscimo, caso ganhe a contenda, pode ser que não 
encontre bens a penhorar em nome do devedor servidor público. 

Doutro lado, a execução contra o indivíduo (servidor) é mais simples e célere. 

iii- Estado e agente público, em litisconsórcio passivo. 

2ª corrente (José Afonso da Silva, STF10): O art. 37, §6º da CRFB consagrou a tese da dupla 
garantia, isto é: 

A primeira garantia se dirige ao particular lesado, que poderá ajuizar a demanda contra o 
Estado, que tem recursos para pagar sem ter que provar que o agente público agiu com dolo ou 
culpa. 

A segunda garantia se destina ao próprio agente público que causou o dano, que só pode 
ser responsabilizado se for acionado pelo Estado, depois, em demanda regressiva. 

Ora, o agente público atua com base na impessoalidade. E, pela teoria da imputação, o 
agente público atua em nome do Estado, e não em nome próprio, de modo que não deve ser 
colocado no polo passivo nessa demanda. 

A referida celeuma não tinha sido, até então, pacificada por meio de um precedente 
obrigatório, de modo que a questão de 2016 era correta. 

Se hoje fosse cobrada, em prova objetiva, uma posição sobre essas duas correntes, quais 
vocês deveriam adotar? 

A segunda corrente, sempre defendida pelo STF. 

 

 

9 4ª Turma do STJ no REsp 1.325.862-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/9/2013. 
10 1ª Turma do STF no RE 327904, Rel. Min. Carlos Britto, julgado em 15/08/2006; RE 344133, Rel. Min. Marco Aurélio, 
julgado em 09/09/2008; RE 720275/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/12/2012. 
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Qual o motivo? 

No dia 14/08/2019, ao julgar o RE 1.027.633 em sede de repercussão geral, o STF fixou a 
seguinte tese: 

A teor do disposto no artigo 37 parágrafo 6º da Constituição Federal, a ação por danos 
causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica 
prestadora do serviço público, sendo parte ilegítima passiva o autor do ato, assegurado 
o direito de regresso pelo Estado contra o responsável em caso de dolo ou culpa. 

 Portanto, hoje, não há mais divergência. 

Q15. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

a) As empresas públicas, pessoas jurídicas de direito privado, são submetidas à responsabilidade 
civil objetiva, independentemente de seu objeto. 

b) A pessoa jurídica prestadora de serviços públicos se sujeita à responsabilidade civil objetiva, 
ainda que estes sejam prestados por concessionárias e permissionárias e ainda que o dano seja 
causado a usuário ou terceiro. 

c) A responsabilidade civil por danos nucleares é integral, podendo ser afastada em casos 
extremos de força maior. 

d) Segundo precedentes do STJ, o roubo em face do Estado, mediante uso de arma de fogo, é 
fato de terceiro que, em regra, não é equiparável à força maior, razão pela qual não afasta a 
responsabilidade objetiva do Estado, caso verificados danos a terceiros. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. 

De fato, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 
serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço. 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA 
CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE 
SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS 
NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das 
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva 
relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, 
§ 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o 
ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é 
condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de 
direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido. (RE 591874, Relator(a):  Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO 
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GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-
10 PP-01820 RTJ VOL-00222-01 PP-00500) 

Todavia, só se admitirá que pessoas jurídicas do direito privado respondam, segundo o art. 
37, §6, de forma objetiva, quando forem prestadoras de serviços públicos.   

Dessa forma, não se aplica o art. 37, §6º CRFB para empresas públicas e sociedades de 
economia mista que explorem atividades econômicas. 

A alternativa B está correta. 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA 
CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE 
SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS 
NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das 
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva 
relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, 
§ 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o 
ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é 
condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de 
direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido. (RE 591874, Relator(a):  Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO 
GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-
10 PP-01820 RTJ VOL-00222-01 PP-00500) 

 A alternativa C está incorreta. 

A responsabilidade civil por danos nucleares é objetiva, fundada na teoria do risco integral. 

Leciona Sérgio Cavalieri Filho: 

Responsabilidade por dano nuclear: No artigo 21, inciso XXIII, letra c da Constituição 
vamos encontrar mais um caso de responsabilidade civil. Temos ali uma norma especial 
para o dano nuclear, que estabeleceu responsabilidade objetiva para o seu causador, 
fundada no risco integral, dado a enormidade dos riscos decorrentes da exploração da 
atividade nuclear. Se essa responsabilidade fosse fundada no risco administrativo, como 
querem alguns, ela já estaria incluída no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, 
não se fazendo necessária uma norma especial. 

O artigo 8º, da Lei 6.453/77, exclui a responsabilidade do operador pelo dano resultante 
de acidente nuclear causado diretamente por conflito armado, hostilidades, guerra civil, 
insurreição ou excepcional fato da natureza.  

A base jurídica da responsabilidade do explorador da atividade nuclear, entretanto, 
passou a ser a Constituição a partir de 1988, e esta, em seu artigo 21, inciso XXIII, "c", 
não abre nenhuma exceção, pelo que entendemos não mais estarem em vigor as causas 
exonerativas previstas na lei infraconstitucional. Diga-se o mesmo em relação aos limites 
indenizatórios estabelecidos no artigo 9º da citada Lei 6.453/77.  
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Sendo ilimitada a responsabilidade do Estado, consoante artigo 37, parágrafo 6º da 
Constituição Federal, não pode a lei ordinária estabelecer limites indenizatórios para os 
danos decorrentes de acidente nuclear, de responsabilidade desse mesmo Estado ou de 
entes privados prestadores de serviços públicos. 

 A alternativa D está incorreta. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CORREIOS. ROUBO DE CARGAS. 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUSÃO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. 

1. A empresa de Correios é de natureza pública federal, criada pelo Decreto-lei n. 509/69, 
prestadora de serviços postais sob regime de privilégio, cuja harmonia com a Constituição 
Federal, em parte, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 
ADPF n. 46/DF, julgada em 5.8.2009, relator para acórdão Ministro Eros Grau. 

Os Correios são, a um só tempo, empresa pública prestadora de serviço público em 
sentido estrito, e agente inserido no mercado, desempenhando, neste caso, típica 
atividade econômica e se sujeitando ao regime de direito privado. 

2. Destarte, o caso dos autos revela o exercício de atividade econômica típica, 
consubstanciada na prestação de serviço de "recebimento/coleta, transporte e entrega 
domiciliar aos destinatários em âmbito nacional" de "fitas de vídeo e/ou material 
promocional relativo a elas", por isso que os Correios se sujeitam à responsabilidade civil 
própria das transportadoras de carga, as quais estão isentas de indenizar o dano causado 
na hipótese de força maior, cuja extensão conceitual abarca a ocorrência de roubo das 
mercadorias tansportadas. 

3. A força maior deve ser entendida, atualmente, como espécie do gênero fortuito 
externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem 
ao chamado fortuito interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato 
de terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, mesmo no 
sistema de responsabilidade civil objetiva. 

4. Com o julgamento do REsp. 435.865/RJ, pela Segunda Seção, ficou pacificado na 
jurisprudência do STJ que, se não for demonstrado que a transportadora não adotou as 
cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar, o roubo de carga constitui motivo 
de força maior a isentar a sua responsabilidade. 5. Recurso especial provido. (REsp 
976.564/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
20/09/2012, DJe 23/10/2012) 

 

2.2 - 2018 

 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018  

Um dos principais objetivos do “Consenso de Washington” (1989) foi fornecer um receituário para 
implantar o neoliberalismo na América Latina, sendo um dos principais vetores a redução do papel 
do Estado na economia. Nesse contexto, tivemos no Brasil as privatizações e a mudança do perfil 
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do Estado, de interventor e/ou empresário para o Estado regulador. Esse foi o cenário em que 
nasceram as agências reguladoras. Com base no regime jurídico a que elas se submetem, indique 
a afirmação CORRETA: 

a) As agências reguladoras regulam e controlam as atividades objeto de concessão, permissão ou 
autorização de serviços públicos ou de concessão para exploração de bem público, vedados os 
atos de repressão (sanção) com fundamento no poder de polícia. 

b) As agências reguladoras são as únicas entidades da Administração Pública competentes para 
regular a atividade econômica. 

c) No seu âmbito de atuação, as agências reguladoras podem exercer todas as prerrogativas e 
funções que a lei outorga ao Poder Público na gestão de contratos e atos de delegação 
relacionados ao serviço público. 

d) No exercício de atividade típica de regulação, as decisões das agências reguladoras podem ser 
reformadas por meio de recurso hierárquico endereçado ao chefe do Poder Executivo. 

Comentários 

 A alternativa C está correta. As agências reguladoras são autarquias de regime especial.  

Sendo autarquias, sujeitam-se às normas constitucionais que disciplinam esse tipo de 
entidade; o regime especial vem definido nas respectivas leis instituidoras, dizendo respeito, em 
regra, à maior autonomia em relação à Administração Direta. 

 A alternativa A está incorreta. Não são vedados os atos de repressão (sanção). As 
atribuições de normatizar a atividade, fiscalizar o cumprimento das normas e aplicar sanções 
são inerentes ao poder de polícia administrativa que elas detêm. 

A alternativa B está incorreta. O Estado também regula a atividade econômica por meio de 
autarquias e sociedades de economia mista. 

A alternativa D está incorreta.  

1ª corrente: A autonomia decisória possibilita que as agências reguladoras decidam em 
última instância administrativa os conflitos existentes no âmbito das atividades reguladas. 
Assim, contra as decisões dessas agências, é inviável a apresentação de recurso dirigido à 
autoridade da pessoa federada ao qual está vinculada a respectiva autarquia (recurso hierárquico 
impróprio). 

2ª corrente: O mais acertado é entender-se pelo cabimento de recurso hierárquico 
impróprio de decisões de agências reguladoras. 

É nesse sentido o Parecer Normativo n. 51/2006 da AGU, aprovado pelo Presidente da 
República e, portanto, vinculante para toda a Administração Pública federal.  

Em suma, não há suficiente autonomia para as agências reguladoras que lhes possam 
permitir ladear, mesmo dentro da lei, as políticas e orientações da administração superior, 
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visto que a autonomia de que dispõem serve justamente para a precípua atenção aos 
objetivos públicos. Não é outra, portanto, a conclusão com o respeito à supervisão 
ministerial que se há de exercer sempre pela autoridade ministerial competente, 
reduzindo-se, no entanto, à medida que, nos limites da lei, se atendam às políticas 
públicas legitimamente formuladas pelos Ministério setoriais. Por isso, se afirma que a 
autonomia existe apenas para o perfeito cumprimento de suas finalidades legais. 

Dito isso, cumpre destacar: não há controle de subordinação ou hierarquia, mas existe tutela 
administrativa quanto aos fins. 

 

Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

A Lei nº 11.079, de 2004, instituiu normas gerais para a contratação da chamada “parceria público-
privada” no âmbito do Poder Público. Esse tipo de contrato administrativo de concessão pode ser 
feito nas seguintes modalidades: 

a) Patrocinada, quando envolver, além do recebimento da tarifa cobrada dos usuários do serviço 
público, o pagamento de contraprestação do parceiro privado ao parceiro público. 

b) Administrativa, quando a própria Administração Pública seja a usuária direta ou indireta da 
prestação dos serviços, ainda que envolva a execução de obras ou a instalação de bens. 

c) Comum, quando não envolver o pagamento de contraprestação pecuniária do parceiro público 
ao parceiro privado. 

d) Especial, quando o serviço público não é sujeito ao pagamento de tarifa. 

Comentários 

A alternativa B está correta.  

É o disposto no artigo 2º, §2º, da Lei n. 11.079/2004. 

Lei n. 11.079/2004. Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de 
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 

(...) § 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a 
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de 
obra ou fornecimento e instalação de bens. 

A alternativa A está incorreta. A contraprestação é do parceiro público ao parceiro privado 
– e não do privado ao público, como afirma a alternativa.  

Lei n. 11.079/2004. Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de 
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 

§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de 
que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à 
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tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao 
parceiro privado. 

 A alternativa C está incorreta. Embora na concessão comum efetivamente não haja 
contraprestação do parceiro público ao parceiro privado, ela não constitui modalidade de PPP 
(art. 2º, §3º, da Lei n. 11.079/2004). 

Lei n. 11.079/04; Art. 2º, § 3º Não constitui parceria público-privada a concessão comum, 
assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária 
do parceiro público ao parceiro privado. 

A alternativa D está incorreta. Concessão especial é outra denominação da parceria 
público-privada, sendo gênero da qual são espécies a concessão patrocinada e a concessão 
administrativa.  

Aqui, a PPP poderá ou não estar sujeita ao pagamento de tarifa pelo usuário. Haverá 
pagamento de tarifa na concessão patrocinada, ao passo que não haverá tarifa na concessão 
administrativa. 

 

Q3. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Indique a afirmação CORRETA: 

a) O contrato de concessão de serviço público não pode prever a arbitragem como mecanismo 
para a resolução de disputas entre as partes. 

b) A transferência do controle societário da empresa concessionária do serviço público, sem prévia 
anuência do poder concedente, sujeita a empresa ao pagamento de multa. 

c) A caducidade da concessão pode ser declarada quando o serviço estiver sendo prestado de 
forma inadequada ou ineficiente, a critério do poder concedente. 

d) A encampação, caracterizada pela retomada do serviço público pelo poder concedente durante 
o prazo da concessão, é condicionada à existência de lei autorizadora específica e ao pagamento 
de indenização ao concessionário. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

Lei 8987/95, Art. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder 
concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei 
autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo 
anterior. 

A alternativa A está incorreta. 
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Lei 8.987/95, Art. 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de 
mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao 
contrato, inclusive arbitragem, a ser realizado no Brasil e em língua portuguesa, nos 
termos da Lei n. 9.307/96.  

Vale lembrar que, nos casos envolvendo a Administração Pública, a arbitragem será sempre 
de direito e respeitará o princípio da publicidade (art. 2º, §3º, da Lei n. 9.307/96). 

 A alternativa B está incorreta. 

Lei n. 8.987/95, art. 23. A transferência de concessão ou do controle societário da 
concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da 
concessão. 

A alternativa C está incorreta. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder 
concedente quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo 
por base normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço (art. 38, 
§1, I, da Lei n. 8.987/95). 

Lei 8987/95, Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do 
poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções 
contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do art. 27, e as normas 
convencionadas entre as partes. 

§ 1o A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando: 

I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base 
as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 

II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou 
regulamentares concernentes à concessão; 

III - a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses 
decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para 
manter a adequada prestação do serviço concedido; 

V - a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos 
prazos; 

VI - a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de 
regularizar a prestação do serviço; e 

VII - a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento 
e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da 
concessão, na forma do art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Redação dada 
pela Lei nº 12.767, de 2012) 

 

Q4. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 
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Indique a afirmação CORRETA: 

a) A alienação de bens imóveis pelas autarquias federais não depende de autorização legislativa, 
mas será sempre precedida de avaliação. 

b) A alienação de bens imóveis pelas autarquias federais depende de autorização legislativa, de 
avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada a licitação em algumas 
hipóteses, dentre as quais a dação em pagamento. 

c) A alienação de bens móveis pelas autarquias federais será sempre precedida de avaliação e de 
licitação. 

d) A alienação de bens móveis pelas autarquias federais será sempre precedida de licitação, 
inclusive nos casos de venda de ações em Bolsa de Valores. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

Lei 8666, Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência 
de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às 
seguintes normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração 
direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades 
paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

a) dação em pagamento; 

A alternativa A está incorreta. 

Lei 8666, Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência 
de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às 
seguintes normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração 
direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades 
paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

A alternativa C está incorreta. 

Lei 8666, Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência 
de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às 
seguintes normas: 

II- quando móveis, dependerá de avaliação prévia e licitação, dispensada esta nos 
seguintes casos: 

A alternativa D está incorreta. 
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Lei 8666, Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência 
de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às 
seguintes normas: 

II- quando móveis, dependerá de avaliação prévia e licitação, dispensada esta nos 
seguintes casos: 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação 
específica. 

 

Q5. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

A posse de servidor público é condicionada à apresentação da relação dos bens e direitos que 
integram seu patrimônio privado, para ser arquivada no serviço de pessoal competente. A 
prestação de informação falsa nesse documento acarretará ao declarante: 

a) A aplicação da pena de demissão a bem do serviço público. 

b) A aplicação da pena de advertência. 

c) A aplicação da pena de suspensão por 30 (trinta) dias. 

d) A abertura de prazo para a regularização da informação na declaração. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

Lei 8429/91, Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à 
apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, 
a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. 

§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, 
dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. 

Q6. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

É obrigatória a aprovação prévia em concurso público para a ocupação de cargos e empregos 
públicos efetivos. Trata-se da realização do princípio da igualdade de acesso ao serviço público. 
Com base nesse enunciado, indique a afirmação CORRETA: 

a) Limites de idade, sexo, altura e capacitação profissional devem ser estabelecidos em 
regulamento do concurso e não apenas no edital. 

b) Para que o candidato possa fazer jus às vagas reservadas aos portadores de deficiência, estas 
precisam necessariamente causar dificuldades no desempenho das funções do cargo disputado, 
em função da aplicação do princípio da congruência. 
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c) O princípio da igualdade de gênero impede que o edital de concurso público preveja a 
participação apenas de concorrentes de determinado sexo. 

d) Conflita com o princípio da razoabilidade a eleição, como critério de desempate, do 
desempenho profissional anterior, relacionado com a titularidade do serviço para o qual se realiza 
o concurso. 

Comentários 

 A alternativa D está correta. 

CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE DESEMPATE. ATUAÇÃO ANTERIOR NA 
ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. Mostra-se conflitante com o princípio da 
razoabilidade eleger como critério de desempate tempo anterior na titularidade do 
serviço para o qual se realiza o concurso público (STF. Plenário. ADI 3.522/RS, rel. Min. 
Marco Aurélio, j. 24.11.2005). 

A alternativa A está incorreta. 

Eventuais limitações para participação em concurso público devem estar estabelecidas 
em lei, não sendo suficiente que conste exclusivamente do edital ou do regulamento do 
concurso (STF. 2ª Turma. RE 595.893/SE, rel. Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011).  

Súmula Vinculante 44, STF: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação 
de candidato a cargo público. 

A alternativa B está incorreta. 

Entende o STF que as pessoas portadoras de deficiência têm direito a reserva de vagas 
independentemente da eventual dificuldade no exercício da função. Interpretação em 
contrário vulneraria a própria ideia fundante das ações afirmativas, desprotegendo 
minorias (STF. RMS 32.732-TA/DF, rel. Min. Celso de Mello, j. 13.05.2014) 

A alternativa C está incorreta. 

A jurisprudência do Supremo é justamente em sentido oposto, admitindo que 
determinados concursos, deste que fundamentadamente, restrinjam o ingresso em cargo 
público de acordo com o gênero do candidato. (STF. 2ª Turma. RE 528.684/MS, rel. Min. 
Gilmar Mendes, j. 03.09.2013). 

 

Q7. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

A Lei nº 8.429, de 1992, dispõe sobre as sanções a que se submetem os agentes públicos nos 
casos de prática de ato de improbidade administrativa. As disposições dessa lei são aplicáveis: 

a) Exclusivamente aos indivíduos que, mediante remuneração, exercem mandato, cargo, emprego 
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. 

b) Exclusivamente aos indivíduos que, sem remuneração, exercem mandato, cargo, emprego ou 
função na administração pública direta, indireta ou fundacional. 
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c) Exclusivamente aos indivíduos que, independentemente de remuneração, exercem mandato, 
cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. 

d) Também aos indivíduos que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram para 
a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem de forma direta ou indireta. 

Comentários 

A alternativa E está correta. 

Lei 8.429/92, Art. 2°. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que 
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. 

Art. 3°. As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não 
sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele 
se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

 

Q8. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

A Lei nº 8.987, de 1995, dispõe sobre o regime de concessão e permissão para a prestação de 
serviços públicos. No capítulo sobre política tarifária está previsto que: 

a) Após a apresentação da proposta, é possível realizar-se a revisão da tarifa, para mais ou para 
menos, caso haja qualquer alteração na legislação tributária – exceto do imposto sobre a renda – 
quando comprovado o impacto no cálculo do seu valor. 

b) A tarifa do serviço público será fixada no contrato, de comum acordo entre as partes. 

c) É vedada a cobrança de tarifas diferenciadas em função da existência de custos específicos para 
o atendimento de diferentes segmentos de usuários. 

d) É vedada a inclusão no contrato de cláusula de revisão do valor da tarifa, com o objetivo de 
manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

Lei n. 8.987/95, Art. 9º, §3º. Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração 
ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, 
quanto comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, 
conforme o caso. 

Obs1: Pela Lei n. 8.666/93, é possível a revisão do contrato diante quaisquer alterações de 
tributos ou encargos posteriores à apresentação da proposta, quando comprovado o impacto 
sobre esta. Não se ressalva, assim, o imposto de renda, diferentemente da Lei n. 8.987/95. 
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A alternativa B está incorreta. 

Lei 8.987/95, Art. 9º, caput. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço 
da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta 
Lei, no edital e no contrato. 

 A alternativa C está incorreta.  

Lei 8987/95, Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características 
técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos 
de usuários. 

Afinal, se uma das diretrizes da adequação do serviço é a modicidade das tarifas (art. 6º, 
§1º), não seria correto proibir a cobrança de tarifas diferenciadas por serviços específicos já que o 
maior custo de serviços diferenciados causaria a elevação das tarifas por serviços ordinários.  

A alternativa D está incorreta. 

Lei 8.987/95, Art. 9º, §2º. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão de tarifas, 
a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.  

Q9. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Reconhecida a nulidade da licitação vencida por empresa privada para a prestação de serviço de 
limpeza urbana, e tendo sido já prestados parte dos serviços contratados e paga parte da 
remuneração ajustada, a Administração Pública: 

a) Tem direito à devolução dos valores pagos por serviços prestados, mas somente no caso de a 
nulidade da licitação ter sido reconhecida por culpa da empresa contratada. 

b) Tem direito à devolução dos valores pagos por serviços prestados, mas somente no caso de a 
nulidade da licitação ter sido reconhecida por culpa da Administração Pública. 

c) Tem direito à devolução dos valores pagos por serviços prestados, independentemente de 
quem tenha sido a culpa pela nulidade da licitação. 

d) Não tem direito à devolução dos valores pagos por serviços já prestados. 

Comentários 

A alternativa D está correta. Trata-se do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. 

Lei 8666/93, Art. 59, Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever 
de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for 
declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja 
imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.  

O STJ segue essa linha: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO SEM PRÉVIA 
LICITAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATADA PELO TRIBUNAL A 
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QUO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS REDUÇÃO. SÚMULA 
7/STJ. 

1. Segundo jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que o contrato realizado com a 
Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não 
poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos 
decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé 
ou de ter o contratado concorrido para a nulidade. (...) (AgRg no Ag 1056922/RS, Rel. 
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2009, 
DJe 11/03/2009). 

(...) O dever da Administração Pública em indenizar o contratado só se verifica na hipótese 
em que este não tenha concorrido para os prejuízos provocados. O princípio da proibição 
do enriquecimento ilícito tem suas raízes na equidade e na moralidade, não podendo ser 
invocado por quem celebrou contrato com a Administração violando o princípio da 
moralidade, agindo com comprovada má-fé. (...) (REsp 579541/SP, Rel. Ministro JOSÉ 
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004) 

 

Q10. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

O art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, prevê que o processo licitatório tem por objetivo, dentre outros, 
garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública na aquisição de bens 
e serviços. Mas em caso de apresentação de duas ou mais propostas em igualdade de condições, 
a escolha da vencedora será feita: 

a) Mediante a realização de sorteio. 

b) Pela ordem cronológica de apresentação das propostas. 

c) Preferindo-se a proposta cujos bens ou serviços a serem fornecidos sejam produzidos ou 
prestados no País. 

d) Preferindo-se a proposta cujos bens ou serviços a serem fornecidos sejam produzidos ou 
prestados por empresa brasileira de capital nacional. 

Comentários 

A alternativa C está correta. 

Lei 8666/93, Art. 3, § 2º.  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será 
assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

I -  (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010) 

II - produzidos no País; 

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras.    

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País.       
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V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.  

 

Q11. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

O art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993, prevê que a inexecução do contrato firmado com a 
Administração Pública pelo contratado pode ocasionar a aplicação de uma série de sanções, 
dentre as quais a declaração de inidoneidade do contratado para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. Isso quer dizer que, se houver inexecução do contrato: 

a) O contratado fica impedido de participar de novas licitações do Poder Público e os contratos 
em andamento devem ser imediatamente rescindidos. 

b) O contratado fica impedido de participar de novas licitações do Poder Público, mas os contratos 
em andamento continuam a ser executados normalmente. 

c) O contratado fica impedido de participar de novas licitações e os seus direitos e obrigações, 
relativos aos contratos em andamento, devem ser cedidos a terceiro por ele indicado. 

d) O contratado não fica impedido de participar de novas licitações do Poder Público, mas os 
contratos em andamento devem ser imediatamente rescindidos. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR 
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITOS EX NUNC DA DECLARAÇÃO DE 
INIDONEIDADE: SIGNIFICADO. PRECEDENTE DA 1ª SEÇÃO (MS 13.964/DF, DJe DE 
25/05/2009). 

1. Segundo precedentes da 1ª Seção, a declaração de inidoneidade "só produz efeito 
para o futuro (efeito ex nunc), sem interferir nos contratos já existentes e em andamento" 
(MS 13.101/DF, Min. Eliana Calmon, DJe de 09.12.2008). Afirma-se, com isso, que o efeito 
da sanção inibe a empresa de “licitar ou contratar com a Administração Pública” (Lei 
8666/93, art. 87), sem, no entanto, acarretar, automaticamente, a rescisão de contratos 
administrativos já aperfeiçoados juridicamente e em curso de execução, notadamente os 
celebrados perante outros órgãos administrativos não vinculados à autoridade impetrada 
ou integrantes de outros entes da Federação (Estados, Distrito Federal e 
Municípios). Todavia, a ausência do efeito rescisório automático não compromete nem 
restringe a faculdade que têm as entidades da Administração Pública de, no âmbito da 
sua esfera autônoma de atuação, promover medidas administrativas específicas para 
rescindir os contratos, nos casos autorizados e observadas as formalidades estabelecidas 
nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 (STJ, MS 13964, Rel. Min. Rel. Teori Zavascki, d.j. 
13/05/2009) 
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Q12. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

A possibilidade de criação, pela União, de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, 
com atribuições para prestar serviços públicos, caracteriza uma das faces mais relevantes da 
Administração Indireta. Nesse tema, indique a afirmação CORRETA: 

a) É legítima a criação, por lei, de pessoa jurídica de direito público, a ela atribuindo-se a execução 
de determinado serviço público, retendo, porém, a União, a titularidade sobre tal serviço. 

b) Lei que crie sociedade de economia mista controlada pela União pode conter cláusula genérica 
que permita àquela sociedade adquirir participação em outras empresas. 

c) Nas hipóteses de descentralização, em que a União crie por lei autarquia vinculada a um 
ministério, haverá relação hierárquica entre o ente autárquico e o órgão ministerial, porém não o 
controle político. 

d) Em nome do princípio da eficiência e da boa gestão, admite-se que lei federal autorize 
genericamente a União a criar sociedades de economia mista e fundações que sejam necessárias 
para dar cumprimento ao planejamento setorial. 

Comentários 

A alternativa B está correta.  

Lei n. 13.303/06, art. 2º, §2º. Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias 
de empresa pública e de sociedade de economia mista, assim como a participação de 
qualquer delas em empresa privada, cujo objeto social deve estar relacionado ao da 
investidora, nos termos do inciso XX do art. 37 da Constituição Federal. 

A alternativa A está incorreta. A alternativa exige a diferenciação que a doutrina clássica faz 
entre descentralização por outorga ou por delegação. 

a) Descentralização por outorga: Dá-se através de lei, sendo que a entidade criada assumirá 
a execução e a titularidade da atividade.  

Ex1: Criação de autarquia para prestar serviços previdenciários (INSS). 

 b) Descentralização por delegação: A formalização da descentralização se dá por contrato 
ou ato unilateral e transfere somente o exercício da atividade.  

Ex1: Celebração de contrato com concessionária de serviço público. 

 A alternativa C está incorreta. Quando há descentralização, não há que se falar em relação 
ou poder hierárquico.  

A Administração Pública direta exerce a chamada supervisão administrativa (controle de 
finalidade ou tutela administrativa). 
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Há uma supervisão institucional para se garantir que o ente criado está atendendo às suas 
finalidades.  

Não há, contudo, relação de subordinação entre administração pública e ente 
descentralizado. 

A alternativa D está incorreta. 

CRFB, Art. 37, XX. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de 
subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de 
qualquer delas em empresas privadas. 

 

Q13. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

São princípios constitucionais implícitos ou reconhecidos da Administração Pública, porquanto 
consectários lógicos dos preceitos da Lei Maior: 

a) Impessoalidade e eficiência. 

b) Razoabilidade e legalidade. 

c) Segurança jurídica e moralidade. 

d) Prevalência do interesse público e proporcionalidade. 

Comentários 

 A alternativa D está correta. 

As alternativas A, B e C estão incorretas. Todas trazem hipóteses previstas expressamente 
no art. 37, CRFB. 

CRFB, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos (princípio da impessoalidade). 

Vejamos agora os princípios implícitos: 

a) Supremacia do poder público sobre o privado; 

b) Indisponibilidade do interesse publico; 

c) Razoabilidade e proporcionalidade. 
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Obs1: Segundo aponta a doutrina11, razoabilidade teria nascido no sistema da common law, 
mais especificamente no direito norte-americano por meio da evolução jurisprudencial da cláusula 
do devido processo legal (Emendas 5ª e 14ª da Constituição dos Estados Unidos), que seria 
caracterizado não só pelo caráter procedimental (procedural due process of law): contraditório, 
ampla defesa etc., mas também pela vertente substantiva de tal cláusula (substantive due process 
of law): proteção dos direitos e liberdades dos indivíduos contra abusos do Estado. 

Doutro lado, a proporcionalidade teria origem alemã. Aplicado inicialmente no âmbito do 
Direito Administrativo, notadamente no “direito de polícia”, o referido princípio recebeu, na 
Alemanha, dignidade constitucional, entendida como princípio implícito do próprio Estado de 
Direito.  

No Direito Brasileiro, seriam princípios implícitos extraídos ou do devido processo legal 
(influência norte-americana) ou do Estado de Direito (influência alemã). 

 

3. DIREITO CONSTITUCIONAL 

3.1 – 2016 

 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Em relação ao Presidente da República é incorreto afirmar: 

a) O processo por crime de responsabilidade é levado a efeito pelo Senado Federal, mas sob a 
presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal/STF. 

b) Os crimes de responsabilidade que lhe forem imputados serão objeto de acusação e processo 
nos termos da lei que trata da improbidade administrativa. 

c) Ficará suspenso de suas funções se for recebida denúncia criminal ou queixa-crime contra ele 
pelo Supremo Tribunal Federal/STF. 

d) Após a instauração do processo por crime de responsabilidade, ficará suspenso de suas funções. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

 

 

11 OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Administrativo. 5ª Ed. Método: São Paulo, 2017, p. 44. 
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CRFB, Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do 
Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 
dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito 
anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais 
cabíveis. 

A alternativa A está incorreta. O crime de responsabilidade contra o presidente da república 
segue o rito da Lei n. 1.079/50. 

Os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos a um 
duplo regime sancionatório, e se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de 
improbidade administrativa quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de 
responsabilidade. 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. DUPLO 
REGIME SANCIONATÓRIO DOS AGENTES POLÍTICOS: LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

1. A jurisprudência assentada no STJ, inclusive por sua Corte Especial, é no sentido de 
que, "excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da 
República (art. 85, V), cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (art. 
86), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime 
de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 
37, § 4º. Seria incompatível com a Constituição eventual preceito normativo 
infraconstitucional que impusesse imunidade dessa natureza" (Rcl 2.790/SC, DJe de 
04/03/2010). (...) STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1099900/MG, Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, julgado em 16/11/2010. 

Veja trecho de julgado do STF: 

“Eu entendo que há, no Brasil, uma dupla normatividade em matéria de improbidade, 
com objetivos distintos:  

Em primeiro lugar, existe aquela específica da Lei 8.429/1992, de tipificação cerrada mas 
de incidência sobre um vasto rol de possíveis acusados, incluindo até mesmo pessoas que 
não tenham qualquer vínculo funcional com a Administração Pública (Lei 8.429/1992, art. 
3º);  

E uma outra normatividade relacionada à exigência de probidade que a Constituição faz 
em relação aos agentes políticos, especialmente ao chefe do Poder Executivo e aos 
ministros de Estado, ao estabelecer no art. 85, inciso V, que constituem crime de 
responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a probidade da 
administração. No plano infraconstitucional essa segunda normatividade se completa com 
o art. 9º da Lei 1.079/1950. 

Trata-se de disciplinas normativas diversas, as quais, embora visando, ambas, à 
preservação do mesmo valor ou princípio constitucional, – isto é, a moralidade na 
Administração Pública – têm, porém, objetivos constitucionais diversos. (...) Não há 
impedimento à coexistência entre esses dois sistemas de responsabilização dos agentes 
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do Estado.” STF. Plenário. Pet 3923 QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 
13/06/2007; 

A alternativa A está correta.  

CRFB, Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da 
Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal 
Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de 
responsabilidade. 

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções: 

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo 
Tribunal Federal; 

Suspensão por 180 dias. 

§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, 
cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do 
processo. 

A alternativa D está correta.  

Art. 86, § 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções: 

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo 
Tribunal Federal; 

II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. 

Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Examine as seguintes proposições e indique a alternativa correta: 

I. As Comissões Parlamentares de Inquérito/CPIs são temporárias e destinadas a apurar fatos 
determinados; possuem poderes próprios das autoridades judiciárias o que legitima que, apuradas 
por elas responsabilidades civil ou penal, apliquem sanções aos infratores. 

II. A Constituição Federal não estabelece hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, nem 
entre lei federal e lei estadual, tampouco prevê iniciativa popular para emendar a Carta Magna. 

III. A inviolabilidade parlamentar por opiniões e palavras acompanha o Deputado Federal ou 
Senador quando ele é candidato a outro cargo eletivo, imunizando-o de responder por ofensas 
dirigidas a outras pessoas durante a campanha. 

IV. Vagando os cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República nos dois primeiros anos 
do mandato presidencial, será feita eleição direta noventa dias depois de aberta a última vaga. 

a) São corretas as proposições II e IV. 

b) São corretas as proposições I e III. 

c) São corretas as proposições III e IV. 

d) Todas as proposições são incorretas. 
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Comentários 

A alternativa A está correta. 

O item I está incorreto. As CPI's não possuem competência para, por si próprias, aplicarem 
as sanções em razão dos fatos apurados. 

 

CRFB, Art. 58, § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos 
das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, 
em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, 
para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o 
caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou 
criminal dos infratores. 

O item II está correto. Não há hierarquia entre LO e LC, segundo doutrina majoritária e 
jurisprudência pacífica.  

Também inexiste hierarquia entre lei federal, estadual ou municipal, mas apenas esferas de 
competência material distintas (arts. 22, 24, 25 e 30, CRFB).  

Por fim, a CRFB não previu iniciativa popular para PEC (art.60, I, II, III, CRFB).  

Cuidado! Embora a CRFB não preveja expressamente essa iniciativa popular para PEC, há 
doutrinadores que entendem que, por uma interpretação sistemática, isso seria admitido. 

O item III está incorreto.  

A imunidade material do parlamentar é absoluta quando proferida no recinto do 
Parlamento. Porém, fora do Parlamento, ela é relativa, devendo guardar relação de pertinência 
com a função parlamentar. 

A palavra 'inviolabilidade' significa intocabilidade, intangibilidade do parlamentar quanto 
ao cometimento de crime ou contravenção. Tal inviolabilidade é de natureza material e 
decorre da função parlamentar, porque em jogo a representatividade do povo. (...) Assim, 
é de se distinguir as situações em que as supostas ofensas são proferidas dentro e fora 
do Parlamento.  

Somente nessas últimas ofensas irrogadas fora do Parlamento é de se perquirir da 
chamada 'conexão com o exercício do mandato ou com a condição parlamentar' (Inq 390 
e 1.710).  

Para os pronunciamentos feitos no interior das Casas Legislativas não cabe indagar sobre 
o conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que acobertadas com o 
manto da inviolabilidade.  

Em tal seara, caberá à própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais 
excessos no desempenho dessa prerrogativa. No caso, o discurso se deu no plenário da 
Assembleia Legislativa, estando, portanto, abarcado pela inviolabilidade.  
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Por outro lado, as entrevistas concedidas à imprensa pelo acusado restringiram-se a 
resumir e comentar a citada manifestação da tribuna, consistindo, por isso, em mera 
extensão da imunidade material. [STF. Plenário. Inq 1.958, Rel. p/ o ac. Min. Ayres Britto, 
julgado em 29/10/2003].  

O item IV está correto.  

Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição 
noventa dias depois de aberta a última vaga. 

§ 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para 
ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na 
forma da lei. 

§ 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus 
antecessores. 

 

Q3. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Ao explorarem diretamente atividade econômica, as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista: 

a) não se sujeitam à exigência de licitação para contratar obras, serviços, compras e alienações, 
diante da supremacia do interesse público. 

b) sujeitam-se ao regime jurídico das empresas privadas quanto aos direitos e obrigações civis, 
comerciais, tributários e trabalhistas. 

c) estão impedidas de atuar nas atividades econômicas que são de livre exploração pelo setor 
privado. 

d) não podem desfrutar de tratamento fiscal mais favorecido que não é estendido ao setor privado, 
mas em compensação não se sujeitam aos princípios constitucionais que animam a Administração 
Pública. 

Comentários 

Pode-se conceituar a EP como a pessoa jurídica de direito privado integrante da 
administração pública indireta de qualquer dos entes políticos, cuja criação é autorizada por lei 
específica, constituída sob qualquer forma jurídica e com capital exclusivamente 
público, destinando-se à exploração de atividade econômica ou à prestação de serviços públicos. 

Por sua vez, considera-se SEM a pessoa jurídica de direito privado integrante da 
administração pública indireta de qualquer dos entes federados, cuja criação é autorizada por lei 
específica, constituída sob a forma de sociedade anônima, com a participação obrigatória de 
capital público e privado, cuja maioria das ações com direito a voto pertence à pessoa política 
instituidora ou a entidades integrantes da administração pública, destinando-se à exploração de 
atividade econômica ou à prestação de serviços públicos. 



 

 

 

 

 

  
 

  

56 
280 

 Empresa Pública Sociedade de Economia Mista 

Forma Jurídica Pode se revestir de 
qualquer forma admitida 
em nosso ordenamento 

Sociedade anônima (S.A) 

Composição do capital Capital integralmente 
público 

Formado por capital público E 
privado 

Foro processual Justiça Federal (art. 109, I, 
CRFB) 

Justiça Estadual 

Dito isso, vamos às questões. 

A alternativa A está incorreta.  

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração 
direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Todavia, doutrina e jurisprudência admitem que o instituto da licitação não se aplica no caso 
de empresa pública ou sociedade de economia mista, exploradoras de atividade econômica, 
quando o objeto do contrato a ser celebrado disser respeito à atividade-fim. 

A alternativa B está correta. 

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

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia 
mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou 
comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos 
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

A alternativa C está incorreta. Não estão impedidas de atuar em atividades econômicas 
típicas do setor privado. 

A alternativa D está incorreta. De fato, não podem desfrutar de tratamento fiscal mais 
favorecido que não é estendido ao setor privado. 
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Art. 173, § 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar 
de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 

 

Todavia, sujeitam-se sim aos princípios constitucionais que animam a Administração Pública, 
já que fazem parte da Administração Indireta. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

Por isso, por exemplo, as EP/SEM precisam:  

a) atender às regras da licitação antes de celebrarem contratos;  

b) realizar concurso público para contratação de seus empregados;  

c) submeter-se ao controle do Trib. de Contas (CF, art. 71) e do Poder Legislativo (CF, art. 
49, X). 

Q4. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Com relação a classificação das Constituições é correto dizer que: 

a) a Constituição formal é aquela promulgada em sessão solene do Poder Constituinte que a 
elaborou, com a presença do chefe do Poder Executivo. 

b) a Constituição rígida é aquela que não prevê mecanismo ou processo que permita a alteração 
de suas normas, só podendo ser mudada por outro Poder Constituinte originário. 

c) a Constituição dirigente confere atenção especial à implementação de programas pelo Estado. 

d) a Constituição ortodoxa é aquela que se pauta por valores e tradições há muito já estabelecidos 
e conservados pela sociedade. 

Comentários 

A alternativa C está correta. A constituição dirigente se caracteriza por conter normas 
definidoras de tarefas e programas de ação a serem concretizados pelos poderes públicos. 

Temos apenas de ter um cuidado com essa nomenclatura, uma vez que foi utilizada por 
Canotilho para salientar que a Constituição portuguesa de 1976 tinha um programa, que era 
implantar progressivamente um Estado socialista até culminar no comunismo12. 

 

 

12 E, atualmente, ele reviu de certo modo sua tese. 
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Assim, como diz Pedro Lenza, a ideia de Constituição-dirigente é sobremodo encarecida 
por juristas de inspiração marxista. 

A alternativa A está incorreta. Segundo Lenza, a Constituição formal é aquela que elege 
como critério o processo de sua formação, e não o conteúdo de suas normas. Assim, qualquer 
regra nela contida será constitucional. A brasileira de 1988 é formal. 

A exemplo, é norma constitucional o art. 242, §2º, que prevê o colégio Dom Pedro II, pelo 
simples fato de estar no texto constitucional. 

Art. 242, § 2º O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na 
órbita federal. 

A alternativa B está incorreta. Constituição rígida é aquela que exige, para alteração, 
processo legislativo mais árduo, mais solene, mais dificultoso do que o processo de alteração das 
normas não constitucionais. 

À exceção da Constituição de 1824 (considerada semirrígida), todas as Constituições 
brasileiras foram rígidas.  

A alternativa D está incorreta. Ortodoxas são as que adotam apenas uma ideologia política 
informadora de suas concepções, afastando o pluralismo. Ex: Constituição soviética de 1917 e 
chinesa. 

Q5. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Incluem-se entre os bens dos Estados: 

a) os potenciais de energia elétrica. 

b) os rios e lagos em terrenos de seu domínio, ainda que sejam limítrofes de outros países. 

c) as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. 

d) as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem sob seu domínio, excluídas as que forem 
da União, dos Municípios ou que pertençam a particulares. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta.  

Art. 20. São bens da União: VIII - os potenciais de energia hidráulica; 

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como 
a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás 
natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no 
respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação 
financeira por essa exploração. 

A alternativa B está incorreta.  
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Art. 20. São bens da União: III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 
domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a 
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; 

A alternativa C está incorreta.  

Art. 20. São bens da União: X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios 
arqueológicos e pré-históricos; 

A alternativa D está correta.  

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: I - as águas superficiais ou subterrâneas, 
fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as 
decorrentes de obras da União; 

II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas 
aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros; 

Art. 20. São bens da União: 

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 
banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a 
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 
fluviais; 

IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; 
as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de 
Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental 
federal, e as referidas no art. 26, II; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 46, de 
2005) 

VIII - os potenciais de energia hidráulica; 

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; 

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da 
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de 
energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma 
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por 
essa exploração. 

ESPÉCIES DE ILHAS 

a) Fluviais e Lacustres 

Em regra, pertencem aos Estados. 

Exceção: pertencem à União se estiverem nas zonas limítrofes com outros países (art. 20, IV).  

b) Oceânicas 

Em regra, pertencem à União 

Exceção: dentro da ilha pode haver áreas que estejam no domínio do Estado, do Município ou de particular. 
Ex: Fernando de Noronha, que é uma autarquia do Estado de PE. 
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c) Costeira 

Em regra: União  

Exceção 1: dentro da ilha pode haver áreas que estejam no domínio do Estado, do Município ou de particular.  

Exceção 2: se a ilha costeira for sede de Município, então, neste caso, ela não pertence à União, salvo as áreas 
da ilha afetadas ao serviço público ou que forem unidade ambiental federal.   

  

Q6. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Em relação ao Poder Judiciário a afirmativa incorreta é: 

a) Aos juízes federais compete processar e julgar todas as causas em que a União, entidade 
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes 
ou oponentes, bem como a disputa sobre direitos indígenas, e ainda as causas em que Estado 
estrangeiro ou organismo internacional litiga com Município ou pessoa domiciliada ou residente 
no Brasil. 

b) O Conselho da Justiça Federal/CJF funciona junta ao Superior Tribunal de Justiça/STJ, 
exercendo na forma da lei a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal e possui 
poderes correcionais, cujas decisões terão caráter vinculante. 

c) A cláusula constitucional de reserva de plenário não impede que os órgãos fracionários dos 
Tribunais, ou os seus membros quando decidem monocraticamente, rejeitem a arguição de 
invalidade dos atos normativos. 

d) Compete ao Superior Tribunal de Justiça/STJ a homologação das sentenças estrangeiras e a 
concessão do “exequatur” para as cartas rogatórias. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. Não são “todas as causas”. 

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

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

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa 
domiciliada ou residente no País. 

XI - a disputa sobre direitos indígenas. 

Ainda, sobre direitos a competência envolvendo os direitos indígenas, devemos saber que 
o fato de um dos polos da demanda ser composta por índio não atrai a competência da JF. Tem 
de dizer respeito aos direitos indígenas coletivamente considerados. 
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Ex1: Demanda de responsabilidade civil promovida por um índio em decorrência de um 
atropelamento. É causa de competência da Justiça Estadual, por não envolver direitos 
propriamente indígenas. 

Ex2: No âmbito criminal, o STJ editou o enunciado sumular n. 140 para dizer que o fato de 
o indígena figurar como autor ou vítima de um crime também não atrai a competência da JF.  

Súmula 140 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que 
o indígena figure como autor ou vítima. 

Excepcionalmente, a competência será da JF:  

i- se o crime praticado estiver relacionado com questões ligadas à cultura e direitos dos 
indígenas sobre sua terra (STF, HC 91.121/MS); 

ii- genocídio contra indígenas, pois, nesse caso, a intenção é acabar com a existência de 
uma etnia (STF, RE 263.010/MS). 

Assim, podemos concluir que o critério não é ratione personae, mas ratione materiae. A 
matéria, nesse caso, tem um sentido coletivo. Os parâmetros do que podem ser ou não direitos 
indígenas podem ser extraídos dos artigos 231, 215 e 216, da CRFB. 

A alternativa B está correta.  

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça: 

II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão 
administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como 
órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter 
vinculante. 

A alternativa C está correta.  

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

SV 10 - Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão 
fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição 
Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos 
fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais, quando atuem monocraticamente, 
rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada lição da 
doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 
V.  Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40). (RE 636359 AP. 24/11/2011. 
Min. LUIZ FUX). 

A alternativa D está correta.  
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Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas 
rogatórias; 

 

Q7. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Só o brasileiro nato pode ser: 

a) Deputado Federal ou Senador da República. 

b) Ministro de Tribunal Superior. 

c) Chefe do Estado Maior das Forças Armadas. 

d) Presidente do Banco Central da República. 

Comentários 

A alternativa C está correta.  

Art. 12, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos: 

I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 

II - de Presidente da Câmara dos Deputados; 

III - de Presidente do Senado Federal; 

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 

V - da carreira diplomática; 

VI - de oficial das Forças Armadas. 

VII - de Ministro de Estado da Defesa.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 
1999) 

O mnemônico para guardar os cargos é MP3.COM. 

 

Q8. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa certa: 

I. Sob o aspecto democrático, a titularidade do Poder Constituinte é do Estado, mas é o povo que 
o exerce. 

II. A Constituição nova, ainda que seja silente a respeito, revoga inteiramente a Constituição 
anterior, fenômeno que decorre da normatização geral. 
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III. Os direitos e deveres individuais e coletivos estendem-se aos estrangeiros que apenas estão 
em trânsito pelo Brasil. 

IV. Para fins da proteção referida no art. 5º, XI, da Constituição atual, o conceito normativo de 
“casa” deve ser abrangente, de modo a se estender, em regra, a qualquer compartimento privado 
onde alguém exerce uma atividade ou profissão. 

V. As associações de caráter paramilitar só podem funcionar depois de autorizadas pelo Ministério 
da Defesa. 

a) Todas as proposições estão corretas. 

b) Apenas a proposição I é incorreta. 

c) As proposições III e IV são incorretas. 

d) As proposições II, III e IV são as corretas. 

Comentários 

A alternativa D está correta.  

O item I está incorreto. A titularidade do Poder Constituinte é do povo. O povo é a vontade 
constituinte expressa por meio de seus representantes. 

O item II está correto. A alternativa descreve exatamente essa normatização geral. 

Cuidado! Parcela doutrinária suscita o fenômeno da da desconstitucionalização, sendo 
aquele em que as normas que não são propriamente constitucionais, com a revogação da 
Constituição, tornam-se normas infraconstitucionais (lei ordinária), desde que materialmente 
compatíveis com a nova Constituição, não deixando de existir, ao contrário das normas 
constitucionais propriamente ditas. 

O item III está correto. O art. 5º, caput, CRFB menciona apenas estrangeiros residentes no 
país. Todavia, doutrina e jurisprudência entendem que os direitos fundamentais devem ser 
interpretados de forma extensiva, de modo que serão assegurados tais direitos e garantias aos 
estrangeiros residentes e não residentes no país (turistas). 

O item IV está correto. É exatamente essa a interpretação dada pelo STF. 

Para os fins da proteção constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Carta Política, o 
conceito normativo de "casa" revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer 
compartimento privado onde alguém exerce profissão ou atividade. (STF, RE 251445/GO) 

O item V está incorreto.  

CRFB, Art. 5º, XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 
paramilitar; 

 

Q9. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 
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Considere a história constitucional do Brasil e assinale a alternativa correta: 

a) Os direitos fundamentais foram expressamente previstos pela primeira vez na Constituição de 
1946, a qual sobreveio após a queda do Estado Novo. 

b) A forma federativa de Estado foi prevista na Constituição de 1891, mas ainda assim não foi 
assegurada autonomia aos Municípios na condição de entes federados. 

c) Na Constituição de 1946 foi concedida ao Presidente da República autorização para expedir 
decretos-lei e foi prevista a eleição para as Casas Legislativas por meio de voto direto e secreto. 

d) O presidencialismo sempre acompanhou a forma republicana de governo desde que esta foi 
implantada com a queda do Império. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. Nas 8 Constituições brasileiras (1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 
1967, EC1/1969; 1988), houve a previsão de direitos fundamentais. 

A alternativa B está correta. A Federação no Brasil surge provisoriamente, por meio do 
decreto n.1, de 15.11.1889, que também instituiu a forma republicana de governo.  

A primeira Constituição Republicana, em seu art. 1º, estabeleceu:  

Art. 1º. A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime representativo, 
a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por união 
perpétua e indissolúvel das suas antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil.  

A alternativa C está incorreta. Na Constituição de 1937 (Estado Novo de Getúlio Vargas), já 
houve previsão de decreto-lei por parte do Poder Executivo (art. 38). 

Ademais, referida carta constitucional já trazia previsão do voto direto e secreto. 

Art. 38. O Poder Legislativo é exercido pelo Parlamento Nacional com a colaboração do 
Conselho da Economia Nacional e do Presidente da República, daquele mediante parecer 
nas matérias da sua competência consultiva e deste pela iniciativa e sanção dos projetos 
de lei e promulgação dos decretos-leis autorizados nesta Constituição. 

Art. 38 §1º - O Parlamento nacional compõe-se de duas Câmaras: a Câmara dos 
Deputados e o Conselho Federal. 

Art. 46. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes de povo, eleitos 
mediante sufrágio direto. 

Art. 50. O Conselho Federal compõe-se de dois representantes de cada Estado e do 
Distrito Federal, eleitos por sufrágio direto. 

A alternativa D está incorreta. Tivemos dois períodos parlamentaristas no Brasil (entre 1840 
e 1889 e entre 1961 a 1963). 
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3.2 - 2018 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o direito de greve do 
servidor público é assegurado, ainda que não tenha sido publicada a lei complementar de que 
trata o inciso VII do art. 37 da Constituição Federal. Além disso, também de acordo com o STF: 

a) O servidor público tem direito à remuneração pelos dias parados, em qualquer hipótese. 

b) O servidor público tem direito à remuneração pelos dias parados, somente se o movimento 
grevista foi motivado por conduta ilícita do sindicato da categoria. 

c) O servidor público tem direito à remuneração pelos dias parados, somente se o movimento 
grevista foi motivado por conduta ilícita do Poder Público. 

d) O servidor público não tem direito à remuneração pelos dias parados, em nenhuma hipótese. 

Comentários 

A alternativa C está correta. 

A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes 
do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do 
vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.  

O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por 
conduta ilícita do próprio poder público. (STF. Plenário. RE 693.456/RJ, repercussão geral, 
rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.10.2016). 

 

Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018  

Indique a afirmação CORRETA: 

a) Cabe à Constituição Federal a definição dos tributos e de suas espécies, bem como, em relação 
aos impostos, a definição dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 

b) Somente lei complementar estadual pode dispor sobre conflitos de competência tributária 
entre os Estados. 

c) Os Estados podem instituir contribuição de intervenção no domínio econômico, desde que 
relacionada com uma atividade estatal desenvolvida nos seus respectivos territórios. 

d) O Poder Executivo Federal pode alterar a alíquota do imposto sobre a importação de produtos 
estrangeiros, por meio de decreto, desde que atendidas as condições e os limites previstos em 
lei. 

Comentários 
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A alternativa D está correta. É o que prevê o artigo 153, I e §1º, da CF.  

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

I - importação de produtos estrangeiros; 

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 

III - renda e proventos de qualquer natureza; 

IV - produtos industrializados; 

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; 

VI - propriedade territorial rural; 

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 

§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos 
em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V. 

A função do tributo é eminentemente extrafiscal – o tributo é usado como mecanismo de 
controle sobre as importações, para ajustá-las aos objetivos da política cambial e do comércio 
exterior. Não é, portanto, uma função preponderantemente arrecadatória. Em decorrência disso, 
há a possibilidade de alteração de alíquotas pelo Poder Executivo (art. 153, §1º), dentro dos 
parâmetros estabelecidos por lei. 

STF entende que a lei pode prever que seja feita pelo PR ou este pode delegá-la. A lei do 
imposto de importação diz que pode delegar. No regulamento aduaneiro, o decreto diz que é 
delegado à CAMEX (câmara do comércio exterior). 

A alternativa A está incorreta. É atribuição da lei complementar.  

CRFB, Art. 146. Cabe à lei complementar: 

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

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

A alternativa B está incorreta. 

Não é lei complementar estadual, mas sim emanada do Congresso Nacional. 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios; 

Permitir que Estados legislassem sobre conflitos de competência entre os próprios Estados 
acabaria por fomentar guerras fiscais. 

A alternativa C está incorreta. As Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 
(CIDE) são de competência privativa da União (art. 149, caput, CRFB).  
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Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção 
no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, 
e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a 
que alude o dispositivo. 

Q3. TRF3/TRF 3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Indique a afirmação CORRETA: 

a) Lei ordinária não pode dispor sobre dívida pública e sobre emissão e resgate de títulos da dívida 
pública. 

b) É da competência da cada pessoa política dispor, mediante decreto regulador, sobre sua dívida 
pública externa e interna, incluída a de suas autarquias, fundações e demais entidades controladas. 

c) Cabe ao Conselho Monetário Nacional exercer a competência constitucional para emitir moeda 
em nome da União. 

d) O orçamento da seguridade social abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados por 
determinação legal, mas não está incluído na lei orçamentária anual. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 

II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais 
entidades controladas pelo Poder Público; 

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública; 

A alternativa B está incorreta. 

Dívida pública externa e interna, incluída a de suas autarquias, fundações e demais 
entidades controladas é matéria regulada por lei complementar e não decreto regulador. 

Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 

II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais 
entidades controladas pelo Poder Público; 

A alternativa C está incorreta.  

Art. 21. Compete à União: 

VII - emitir moeda; 

Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo 
Banco Central.  

A alternativa D está incorreta. 

O orçamento da seguridade social compõe, sim, a lei orçamentária anual.  
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Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

§5º. A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

III - orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público.  

 Embora a Constituição disponha sobre "três orçamentos", prevalece que a lei orçamentária 
é regida pelo princípio da unidade (ou unicidade), sendo que a repartição se dá apenas a 
nível documental. 

Cumpre lembrar que o orçamento é da seguridade social como um todo, compondo-se da 
previdência, da saúde e da assistência social. Nesse sentido, merece destaque o art. 195, §2º: 

A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos 
órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as 
metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada 
área a gestão de seus recursos.  

Q4. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Sobre o benefício assistencial previsto no art. 203, V da Constituição Federal e regrado pela Lei nº 
8.742/93, é INCORRETO afirmar que: 

a) É devido ao deficiente, assim entendido como aquele incapacitado para a vida independente e 
para o trabalho, e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. 

b) É devido ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais ou à pessoa com deficiência, mesmo 
que estes estejam acolhidos em instituição de longa permanência, como por exemplo hospitais 
públicos ou estabelecimentos congêneres. 

c) É devido, sob o aspecto econômico-financeiro, àquelas pessoas indicadas na Lei e cuja 
vulnerabilidade social será aferida conforme a renda familiar per capita, que deverá ser inferior a 
1/4 do salário mínimo ou, se superior, desde que a miserabilidade do grupo familiar reste 
demonstrada nos autos, segundo o princípio da persuasão racional, de forma convincente. 

d) É possível a sua implantação no curso do processo, por determinação judicial, mediante o 
deferimento de tutela provisória de urgência. Ocorre que, revogada esta pela prolação de 
sentença de improcedência, transitada em julgado ante a não interposição de recurso pelas partes, 
não há direito do INSS de reaver os valores até então pagos àquele que moveu a demanda, na 
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medida em que prevalece na Jurisprudência a tese da irrepetibilidade dos alimentos, em 
detrimento de obrigação expressamente disposta no Código de Processo Civil. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. O conceito de deficiente não é aquele incapacitado para a 
vida independente e para o trabalho. 

CRFB, Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

(...) 

V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

Lei n. 8.742/93, Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-
mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 
mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 
provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) (Vide Medida 
Provisória nº 871, de 2019)     

§2º: Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa 
com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas”. 

 A alternativa B está correta. 

Art. 20, §5º. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não 
prejudica o direito de idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação 
continuada. 

 A alternativa C está correta.  

CRFB, Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

(...) 

V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

Lei n. 8.742/93, Art. 20, § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 
com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 
quarto) do salário-mínimo. 
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Em 1998, a ADI 1232/DF entendeu constitucional a limitação prevista no § 3º do art. 20 da 
Lei, já que o art. 203, V, da CF/88 afirmaria que o benefício seria concedido “conforme dispuser a 
lei”. 

Já em 2013, o STF foi chamado a decidir novamente o caso, por meio de recursos 
extraordinários. 

O § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93, que prevê o critério da renda per capita inferior a 
1/4 do salário-mínimo para concessão do LOAS, é INCONSTITUCIONAL. Este critério 
encontra-se defasado e a análise da situação de miserabilidade deverá ser feita, no caso 
concreto, com base em outros parâmetros. STF. Plenário. RE 567985/MT, red. p/ o 
acórdão Min. Gilmar Mendes, 17 e 18/4/2013; RE 580963/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, 
17 e 18/4/2013 (repercussão geral) (Info 702). 

Consoante Márcio Cavalcante13: 

O STF, concordando com a posição adotada pelo STJ e pela jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais, afirmou que, para aferir que o idoso ou deficiente não tem meios de 
se manter, o juiz está livre para se valer de outros parâmetros, não estando vinculado ao 
critério da renda per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo previsto no § 3º do art. 20. 

O Min. Gilmar Mendes afirmou, ainda, que “a economia brasileira mudou completamente 
nos últimos 20 anos. Desde a promulgação da Constituição, foram realizadas significativas 
reformas constitucionais e administrativas com repercussão no âmbito econômico e 
financeiro. A inflação galopante foi controlada, o que tem permitido uma significativa 
melhoria na distribuição de renda”. Tais modificações proporcionaram que fossem 
modificados também os critérios para a concessão de benefícios previdenciários e 
assistenciais que podem ser mais “mais generosos” que o parâmetro de 1/4 do salário 
mínimo mencionado no § 3º do art. 20 acima referido. 

O Relator esclareceu que, atualmente, os programas de assistência social no Brasil 
utilizam o valor de meio (1/2) salário mínimo como referencial econômico para a 
concessão de benefícios. Ele ressaltou que este é um indicador bastante razoável e que, 
portanto, o critério de 1/4 do salário mínimo utilizado pela LOAS está completamente 
defasado e inadequado para aferir a miserabilidade das famílias. 

Para a Corte, houve uma inconstitucionalidade superveniente do critério definido pelo § 
3º do art. 20 da LOAS. 

Dessa feita, o juiz está livre para, no caso concreto, se valer de outros parâmetros para 
decidir se o idoso ou deficiente não tem realmente meios de manter sua subsistência, não 

 

 

13 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Inconstitucionalidade do critério de renda per capita inferior a 1/4. Buscador 
Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/6fd6b030c6afec018415662
d0db43f9d>. Acesso em: 14/12/2019 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/6fd6b030c6afec018415662d0db43f9d
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/6fd6b030c6afec018415662d0db43f9d
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estando vinculado ao critério da renda per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo previsto 
no § 3º do art. 20. 

A alternativa D está correta. Acho complicado cobrarem isso em provas objetivas, 
porquanto há divergência jurisprudencial a respeito. 

Como explica Márcio Cavalcante14: 

Posição do STJ15 e da TNU: 

SIM 

Alguns julgados do STF: 

NÃO 

A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga 
o autor da ação a devolver os benefícios 
previdenciários indevidamente recebidos. 

 

Argumentos: 

• O pressuposto básico do instituto da antecipação 
de tutela é a reversibilidade da decisão judicial. 
Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela 
antecipada (art. 273, § 2º do CPC 1973 / art. 300, 
§ 3º do CPC 2015). Por isso, quando o juiz antecipa 
a tutela, está anunciando que a decisão não é 
irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da 
ação responde pelo que recebeu indevidamente. 
O argumento de que ele   confiou no juiz ignora o 
fato de que a parte, no processo, está 
representada por advogado, o qual sabe que a 
antecipação de tutela tem natureza precária. 

• Se a pessoa não tinha direito ao benefício, deverá 
devolver o valor, sob penal de enriquecimento sem 
causa. 

• O art. 115, II, da Lei nº 8.213/91 prevê que os 
benefícios previdenciários pagos indevidamente 
estão sujeitos à repetição. 

 

Há precedentes do STF neste sentido: 

(...) A jurisprudência do STF já assentou que o 
benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo 
segurado, em decorrência de decisão judicial, não 
está sujeito à repetição de indébito, em razão de 
seu caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão 
judicial que reconhece a impossibilidade de 
descontos dos valores indevidamente recebidos 
pelo segurado não implica declaração de 
inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 
8.213/1991. (...) (STF. 1ª Turma. ARE 734242 AgR, 
Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 04/08/2015. 

 

Vale ressaltar, por outro lado, que existem outros 
julgados do STF afirmando que não cabe à Corte 
analisar o tema, sob o argumento de que a matéria 
seria de natureza infraconstitucional: RE 798793 
AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10/02/2015. 

O Supremo, no julgamento do recurso 
extraordinário nº 722.421/MG, assentou a 
inexistência de repercussão geral do tema relativo 
à devolução de benefício previdenciário recebido 
em decorrência de antecipação de tutela 
posteriormente revogada, por se tratar de matéria 
infraconstitucional. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 
1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se 

 

 

14 https://www.dizerodireito.com.br/2015/11/se-parte-recebe-beneficio.html 
15 Segundo decidiu o STJ, não está sujeito à repetição (devolução, restituição) o valor do benefício previdenciário 
recebido por força de sentença que foi confirmada em 2ª instância e, posteriormente, veio a ser reformada no 
julgamento do recurso especial. Essa “dupla conformidade” entre a sentença e o acórdão de 2ª instância cria no 
vencedor a legítima expectativa de que é titular do direito, caracterizando a sua boa-fé. STJ. Corte Especial. EREsp 
1.086.154-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/11/2013 (Info 536). 

https://www.dizerodireito.com.br/2015/11/se-parte-recebe-beneficio.html
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STJ. 1ª Seção. REsp 1.401.560-MT, Rel. Min. Sérgio 
Kukina, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, 
julgado em 12/2/2014, recurso repetitivo (Info 
570). 
 

o agravo é manifestamente inadmissível ou 
improcedente, impõe-se a aplicação da multa 
prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de 
Processo Civil, arcando a parte com o ônus 
decorrente da litigância protelatória. (RE 1152302 
AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira 
Turma, julgado em 28/05/2019, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 
PUBLIC 06-08-2019) 
 

 

QUADRO COMPARATIVO: 

 

SEGURADO RECEBE O BENEFÍCIO POR FORÇA DE... 
DEVOLVERÁ OS 

VALORES? 

1ª) tutela antecipada, que é, posteriormente, revogada na sentença. STJ e TNU: SIM 

STF: NÃO 

2ª) sentença, que é, posteriormente, reformada em 2ª instância. SIM 

3ª) sentença, mantida em 2ª instância, sendo, no entanto, reformada em 
Resp. 

NÃO 

4ª) sentença transitada em julgado, que posteriormente, é reformada em 
AR. 

NÃO 

Como o enunciado não pediu posição do STJ tampouco do STF, fica mais difícil ainda 
acertar a questão. 

Frisa-se que a tendência dos Tribunais de 2º grau (TJ´s e TRF´s) é entender, contrariamente 
ao recurso repetitivo do STJ, pela desnecessidade de devolução das parcelas recebidas. 

Ação Civil Pública nº 0005906-07.2012.4.03.6183/SP 

A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) julgou procedente a 
ação civil pública movida pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos 
da Força Sindical (Sindnapi) e pelo Ministério Público Federal (MPF) para que o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) deixe de exigir a devolução dos benefícios 
previdenciários e assistenciais concedidos por decisões que venham a ser revogadas em 
processos judiciais. O colegiado do TRF3 analisou recursos interpostos pelo MPF e pelo 
INSS contra a sentença de primeiro grau, que já havia atendido ao pedido dos autores da 
ação. 

A Segunda Turma acatou ainda o pedido do MPF em seu recurso para que os efeitos da 
sentença não se restrinjam à jurisdição do TRF da 3º Região e estendeu os seus efeitos ao 
âmbito nacional. 
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O TRF1 tem o mesmo posicionamento do TRF3. 

1. O egrégio STJ, em regime de recurso repetitivo, decidiu, em 12/02/2014, que “a 
reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios 
previdenciários indevidamente recebidos.” (REsp 1401560/MT, Rel. Ministro Sérgio 
Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/02/2014, 
DJe 13/10/2015). 2. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal adotou orientação diversa 
no ARE 734242, publicado em 08/09/2015, segundo o qual o benefício previdenciário 
recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à 
repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 3. O acórdão em 
revisão não diverge da orientação da Corte Suprema, eis que restou definido por esta 
Segunda Turma que “A concessão ex-ofício da tutela antecipada na sentença não autoriza 
a devolução dos valores desembolsados pelo INSS, haja vista se tratar de verba de 
natureza alimentar.”, em total consonância com a diretriz fixada pelo STF. 4. Juízo de 
retratação não exercido. (TRF-1.ª Reg. - ApCiv 0000681-20.2016.4.01.3823 - 2.ª Turma - j. 
31/1/2018 - julgado por João Luiz de Sousa) 

A situação se agrava porquanto o próprio STJ, em 2018, afetou novamente a temática16, 
podendo, em breve, voltar atrás quanto a essa conclusão. 

Por conta de toda essa divergência, fica complicado cobrar isso em provas objetivas. 

De todo modo, adianto que a questão não foi anulada. 

 

Q5. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

O parâmetro do controle de constitucionalidade é encontrado na Constituição Federal, havendo 
tendência jurisprudencial e doutrinária no sentido de ampliação desse parâmetro a partir do 
conceito de “bloco de constitucionalidade”. Já o objeto da ADI genérica é norma veiculada por 
lei ou ato normativo que se mostre em confronto com o parâmetro. Sob essa ótica, é CORRETO 
afirmar que: 

a) Apenas admite-se o controle de constitucionalidade de Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) e de projeto de lei quando estes forem manifestamente ofensivos a cláusula pétrea ou 
violem procedimento formal previsto na Constituição para sua elaboração. 

b) Configura usurpação de competência do STF a tramitação de arguição de inconstitucionalidade 
(art. 948 do CPC) que tenha por objeto o mesmo dispositivo legal cuja validade esteja sendo 
discutida em sede de ADI na Suprema Corte. 

 

 

16 A questão de ordem foi autuada como Petição 12.482, no âmbito dos REsps 1.734.685, 1.734.627, 1.734.641, 
1.734.647, 1.734.656 e 1.734.698. 
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c) A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Nova 
York, 2007), promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009, faz parte do conceito de bloco de 
constitucionalidade. 

d) É admissível, conforme entendimento do STF, a tramitação de ADI que tenha por objeto norma 
declarada constitucional, em sede recurso extraordinário, pelo Plenário da Corte, dado o efeito 
inter partes da decisão prolatada em controle difuso. 

Comentários 

A alternativa C está correta. Alguns, com inspiração no Francês Louis Favoreu chamam de 
bloco de constitucionalidade essa reunião de normas do ordenamento jurídico que têm status 
constitucional. 

Retirando o preâmbulo17, todas as demais referências têm natureza de norma constitucional 
e, portanto, serve de parâmetro: 

Ex1: ADCT é parâmetro; 

Ex2: Princípios implícitos (a exemplo da proporcionalidade); 

Ex3: Com a EC/45, este parâmetro foi ampliado também18 para os TCIDH (tratados e 
convenções internacionais de direitos humanos), desde que aprovados por 3/5 e em 02 turnos, 
quando são equivalentes às EC (art. 5º, §3º, CRFB). 

Art. 5º, § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Atos aprovados na forma deste parágrafo) 

Atualmente, temos nessa condição:  

a) o tratado sobre os direitos das pessoas portadoras de deficiência, aprovado pelo Decreto 
n. 6.949/2009 e seu Protocolo Facultativo;  

b) Tratado de Marraqueche. 

A alternativa A está incorreta. 

O Poder Judiciário pode controlar previamente de modo excepcional.  

 

 

17 Vejam a ADI 2076, em que se questionava se a “proteção de Deus” contida no preâmbulo da CRFB era norma de 
reprodução obrigatória. Entendeu-se que não. O preâmbulo teria força apenas interpretativa e não cogente. 
18 Alguns, com inspiração no Francês Louis Favoreu chamam de bloco de constitucionalidade essa reunião de normas 
do ordenamento jurídico que têm status constitucional. 
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O único meio em que ele é admitido é o MS que só pode ser impetrado por parlamentar, 
quando houver:  

a) proposta de EC que viole cláusula pétrea;  

b) PEC ou projeto de lei que não observou o devido processo legislativo constitucional. 

É possível que o STF, ao julgar MS impetrado por parlamentar, exerça controle de 
constitucionalidade de projeto que tramita no Congresso Nacional e o declare 
inconstitucional, determinando seu arquivamento19? 

Em regra, não. Existem, contudo, duas exceções nas quais o STF pode determinar o 
arquivamento da propositura: 

a) proposta de emenda constitucional que viole cláusula pétrea; 

b) proposta de emenda constitucional ou projeto de lei cuja tramitação esteja ocorrendo 
com violação às regras constitucionais sobre o processo legislativo. 

STF. Plenário. MS 32033/DF, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o acórdão Min. Teori 
Zavascki, 20/6/2013 (Info 711). 

Portanto, não há controle preventivo de projeto de lei que viole cláusula pétrea. 

Isso porque o art. 60, § 4° da CRFB veda a proposta de emenda tendente a abolir cláusula 
pétrea.  

Em nenhum momento a Constituição vedou a tramitação de projeto de lei que tenda a 
abolir cláusula pétrea. 

 A alternativa B está incorreta. Já decidiu o STF que a existência de ADI no Supremo não 
impede tramitação de incidente de inconstitucionalidade em outro tribunal. 

Em 09/05/2017, por unanimidade de votos, a Segunda Turma do Supremo Tribunal 
Federal (STF) manteve decisão do ministro Ricardo Lewandowski que negou seguimento 
(julgou inviável) à Reclamação (RCL) 26512,  na qual a Viação Águia Branca S/A pedia a 
suspensão do julgamento de um Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) até que fosse julgada a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5549, pelo Supremo, já que em ambos os processos se discute 
a validade da mesma norma legal. 

Na sessão de hoje (9), a Turma negou provimento ao agravo regimental por meio do qual 
a empresa pretendia reverter a decisão do relator. De acordo com o ministro 

 

 

19 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Mandado de segurança contra projeto de lei supostamente inconstitucional. 
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d645920e395fedad7bbbed
0eca3fe2e0>. Acesso em: 18/01/2019  

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0
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Lewandowski, não há previsão legal que impeça a tramitação de Incidente de Arguição 
de Inconstitucionalidade (previsto no artigo 948 Código de Processo Civil) que tenha 
como objeto o mesmo dispositivo legal, cuja validade esteja sendo discutida no Supremo 
por meio de ADI. Por esse motivo, a tramitação concomitante nesse caso não configura 
usurpação da competência do STF, como alegou a defesa da empresa.  

A alternativa D está incorreta. 

O STF passou a acolher a teoria da abstrativização do controle difuso. 

Assim, se o Plenário do STF decidir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma 
lei ou ato normativo, ainda que em controle difuso, essa decisão terá os mesmos efeitos do 
controle concentrado, ou seja, eficácia erga omnes e vinculante. 

Para essa corrente, o art. 52, X, da CF/88 sofreu uma mutação constitucional e, portanto, 
deve ser reinterpretado.  Dessa forma, o papel do Senado, atualmente, é apenas o de dar 
publicidade à decisão do STF. Em outras palavras, a decisão do STF, mesmo em controle difuso, 
já é dotada de efeitos erga omnes e o Senado apenas confere publicidade a isso. 

 

Q6. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

O controle difuso de constitucionalidade (ou por via de exceção ou defesa) é realizado, entre 
outros órgãos, por juízes federais e Tribunais Regionais Federais. Nesse tema, considerando-se 
posição majoritária na doutrina e jurisprudência, pode-se asseverar que: 

a) A posição atual do STF admite a mutação constitucional no art. 52, X, da CF, de forma que o 
efeito erga omnes das decisões definitivas tomadas pela Corte Suprema, em controle difuso, 
prescinde de resolução do Senado Federal. 

b) Viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF) a decisão de órgão fracionário do Tribunal 
que se utiliza da técnica da interpretação conforme a Constituição no julgamento de recurso, sem 
submeter ao plenário ou órgão especial a arguição de inconstitucionalidade. 

c) Declarada inconstitucional pelo STF lei estadual em face da Constituição Federal, em simetria 
com o disposto no art. 52, X, da CF, após o trânsito em julgado da decisão, será feita comunicação 
à Assembleia Legislativa interessada para que edite resolução suspendendo a execução da lei, no 
todo ou em parte. 

d) O teor de arguição de inconstitucionalidade, por via de exceção, suscitada em processo 
subjetivo, não necessita ter sido previamente apresentado no juízo de primeiro grau para que 
tenha admitida sua apreciação na instância recursal. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 
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A arguição de inconstitucionalidade, por via de exceção, exercitada através de controle 
difuso de constitucionalidade, não necessita haver sido ventilada no juízo de primeiro 
grau, para ser apreciada perante a instância recursal. Recurso provido. (STJ, Primeira 
Turma, REsp 237705/RS, 1999/0101702-5, Relator(a) Ministro GARCIA VIEIRA (1082), DJ 
21/02/2000) 

A alternativa A foi considerada incorreta. 

Consoante Márcio Cavalcante20, o entendimento clássico era de que a decisão do STF 
reconhecendo a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo irá variar de acordo com a 
espécie de controle exercido: 

Controle concentrado Controle difuso 

Realizado pelo STF, de forma abstrata, nas hipóteses 
em que lei ou ato normativo violar a CF/88. 

Realizado por qualquer juiz ou Tribunal (inclusive o 
STF), em um caso concreto. 

Produz, como regra, os seguintes efeitos: 

• Ex tunc 

• Erga omnes 

• Vinculante 

Produz, como regra, os seguintes efeitos: 

• Ex tunc 

• Inter partes 

• Não vinculante 

Após declarar a inconstitucionalidade de uma lei em controle difuso, o STF deverá 
comunicar essa decisão ao Senado e este poderá suspender a execução, no todo ou em parte, da 
lei viciada (art. 52, X): 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 

A decisão do Senado de suspender a execução da lei seria discricionária. Caso ele resolva 
fazer isso, os efeitos da decisão de inconstitucionalidade do STF, que eram inter partes, passam a 
ser erga omnes. Assim, pela teoria tradicional a resolução do Senado ampliaria a eficácia do 
controle difuso realizado pelo Supremo. 

Em 2017, porém, o STF mudou de posicionamento e passou a acolher a teoria inicialmente 
proposta por Gilmar Mendes (STF. Plenário. ADI 3406/RJ e ADI 3470/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 
julgados em 29/11/2017 - Info 886). 

Assim, o art. 52, X, da CF/88 sofreu uma mutação constitucional e, portanto, deve ser 
reinterpretado.  Dessa forma, o papel do Senado, atualmente, é apenas o de dar publicidade à 

 

 

20 https://www.dizerodireito.com.br/2017/12/stf-muda-sua-jurisprudencia-e-adota.html  

https://www.dizerodireito.com.br/2017/12/stf-muda-sua-jurisprudencia-e-adota.html
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decisão do STF, decisão esta que, mesmo se tomada em controle difuso, já é dotada de 
efeitos erga omnes. 

A alternativa B está incorreta. 

A interpretação conforme à Constituição se apresente em duas vertentes:  

a) com viés hermenêutico;  

b) como técnica de controle de constitucionalidade. 

Como técnica, segundo Bernardo Gonçalves21, o STF afasta as demais interpretações, mas 
mantém (garante) a norma no ordenamento jurídico, sendo que tal conduta pode se dar com ou 
sem redução de texto de uma norma. 

Portanto, na interpretação conforme, não há declaração de inconstitucionalidade, razão 
pela qual não é necessário o incidente de arguição de inconstitucionalidade e a consequente 
reserva de plenário (art. 97, CRFB). 

Vejam, de forma resumida22, casos em que não se aplica cláusula de reserva de plenário: 

1) CPC, art. 949, Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão 
ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver 
pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão; 

2) Quando o tribunal mantém a constitucionalidade da lei, ou aplica a técnica da 
interpretação conforme a Constituição, não havendo, portanto, declaração de 
inconstitucionalidade; 

3) Quando as normas questionadas são pré-constitucionais, uma vez que o sistema 
brasileiro não admite a declaração de inconstitucionalidade dessas normas, podendo 
serem elas apenas recepcionadas ou revogadas pela Constituição vigente; 

4) No caso de medida cautelar, já que esta não tem caráter de decisão definitiva; 

5) Em julgamento de Recurso Extraordinário pelo STF; 

6) Nos julgamento das turmas recursais dos juizados especiais, pois o art. 97 da CRFB fala 
em tribunal e turma recursal não é tribunal, mas apenas colegiado formado por juízes de 
1º grau; 

7) juiz de 1º grau, pois o art. 97 da CRFB fala em tribunal. 

A alternativa C está incorreta. Se houve declaração de inconstitucionalidade em abstrato 
de lei estadual em face da CRFB, isso se deu em sede de controle concentrado, por via direta (e 
não incidental). 

 

 

21 Op. Cit, p. 1.569. 
22 Fonte: http://direitoconstitucional.blog.br/clausula-de-reserva-de-plenario-e-o-controle-difuso/ 
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Assim, não há necessidade de comunicação à casa legislativa. 

Apenas se discute a necessidade ou não de comunicação à casa legislativa nos casos de 
controle difuso, o que não é o caso.  

Declarada a inconstitucionalidade de ato normativo em abstrato, em processo objetivo e 
não subjetivo, a decisão irradia-se. Vale dizer que fulminada a lei, não cabendo 
providência voltada à suspensão. (STF, RE 199.293/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 06-08-
04) 

 

Q7. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) coloca em movimento a chamada jurisdição 
constitucional orgânica, tutelando a validade da lei e de atos normativos. No que concerne aos 
efeitos da decisão definitiva de mérito no processo de controle abstrato, por meio do qual a ADI 
é veiculada, é CORRETO afirmar que: 

a) Norma criada por lei e declarada inconstitucional pelo STF no processo objetivo ainda assim é 
suscetível de revogação pelo Congresso. 

b) A decisão proferida em ADI produzirá efeitos contra todos e eficácia erga omnes, desde que 
atendido o requisito de sua comunicação à autoridade ou órgão responsável pela expedição do 
ato para que lhe suste a execução. 

c) É inadmissível o ajuizamento de ADI ou ADPF contra lei ou ato normativo revogado ou de 
eficácia exaurida, diante da perda do objeto. 

d) No direito brasileiro, a decisão de rejeição da inconstitucionalidade não implica declaração de 
constitucionalidade da norma impugnada, podendo o STF reexaminar a questão em outro 
processo objetivo de controle concentrado. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

O STF não proíbe que o Poder Legislativo edite leis ou emendas constitucionais em 
sentido contrário ao que a Corte já decidiu. Não existe uma vedação prévia a tais atos 
normativos. O legislador pode, por emenda constitucional ou lei ordinária, superar a 
jurisprudência. Trata-se de uma reação legislativa à decisão da Corte Constitucional com 
o objetivo de reversão jurisprudencial. [STF. Plenário. ADI 5105/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 
julgado em 1º/10/2015 (Info 801)]. 

Se há revogação quando uma lei trate inteiramente de matéria tratada por lei anterior (art. 
2º da LINDB), a reação legislativa pode ser considerada verdadeira revogação de lei 
inconstitucional.  

 A alternativa B está incorreta. 
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Lei n. 9.868/99, Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da 
decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça 
e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. 

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, 
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de 
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante 
em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e 
municipal. 

O efeito vinculante e erga omnes é ex lege, não dependendo de comunicação a autoridade 
ou órgão.  

A necessidade da comunicação é discutida apenas no que tange ao controle difuso. 

A alternativa C está incorreta. Embora não caiba ADI (ADI n. 2.980, d.j. 05.02.2009), o STF 
tem admitido a utilização de ADPF em face de atos de eficácia exaurida ou já revogados (ADPF 
33).   

A alternativa D está incorreta. 

A ADI e ADC são ações dúplices, significando que a improcedência de uma ADC equivale 
à declaração de inconstitucionalidade. 

Lei n. 9.868/99, Art. 24. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a 
ação direta ou procedente eventual ação declaratória; e, proclamada a 
inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual 
ação declaratória. 

Q8. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Um novo paradigma para o constitucionalismo surgiu entre o final do século XX e o início do século 
XXI. Procura ser uma resposta teórico-prática para a necessidade de se obterem eficácia e 
efetividade para as normas constitucionais, sobretudo as portadoras de direitos sociais. Implanta, 
no Brasil, modelo normativo-axiológico, com adoção expressa de valores e opções pela efetivação 
de políticas públicas com sede constitucional. Muitas destas bastante específicas, como os serviços 
de saúde, educação e assistência social a hipossuficientes. Esse paradigma constitucional possui 
algumas notas típicas, dentre as quais NÃO se encontram: 

a) Separação conceitual entre o direito constitucional e a moralidade política. 

b) Tendência a integração das diversas esferas da razão prática para solução dos casos 
constitucionais: o direito, a moral e a política. 

c) Compreensão da constitucionalidade enquanto critério último de validade das normas, em 
termos substantivos e não apenas formais. 

d) Os direitos constitucionais incorporam uma ordem objetiva de valores. Esses direitos e valores 
tornam-se onipresentes com “efeito irradiante” sobre os demais ramos do direito. 
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Comentários 

A alternativa A está incorreta. 

As alternativas B, C e D estão corretas.   

O neoconstitucionalismo promoveu reaproximação do direito e moral e não separação. 

Luís Roberto Barroso divide o fenômeno do Neoconstitucionalismo em três marcos 
fundamentais23: 

1) Marco histórico - Tem início com a redemocratização da Europa, logo depois da 2ª Guerra 
Mundial, na Alemanha, depois na Itália e, durante a década de 70, em Portugal e Espanha. No 
Brasil, o marco histórico deste novo Direito Constitucional é a Constituição de 1988.  

2) Marco filosófico – o pós-positivismo, com a consagração da importância dos direitos 
fundamentais é caracterizado, sobretudo, pela reaproximação entre direito e moral24, 
ultrapassando a concepção positivista25. Barroso afirma que “é neste universo que se vive no Brasil 
um momento de reconhecimento de normatividade a princípios como o da dignidade da pessoa 
humana, como justiça, como o devido processo legal, que são na verdade a porta de entrada dos 
valores no sistema jurídico, de modo que o pós-positivismo nos liberta da dependência absoluta 
do texto legislado para reconhecer que há normatividade nos valores e nos princípios ainda 
quando não escritos”. 

O debate acerca de sua caracterização situa-se na confluência das duas grandes correntes 
de pensamento que oferecem paradigmas opostos para o Direito: o jusnaturalismo e o positivismo 
(...) a superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo abriram caminho 
para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões acerca do Direito, sua função social e sua 
interpretação. O pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito 
posto; procura empreender uma leitura moral do Direito, mas sem recorrer a categorias 
metafísicas. O norte principal, segundo Bernardo Gonçalves, é a reaproximação, em maior ou 
menor medida, do Direito e da Moral. Após a 2ª Guerra, tornou-se célebre a fórmula de Gustav 
Radbruch, segundo a qual a extrema injustiça não pode ser considerada direito. 

 

 

23 Além de expostos os conceitos em seus livros, mais acessível é o texto na Revista Conjur: 
https://www.conjur.com.br/2009-mar-07/luis-roberto-barroso-traca-historico-direito-
constitucional-tv?pagina=2  
24 GONÇALVES, Bernardo. Curso de Direito Constitucional. 10ª Ed. Juspodiuvm: Salvador, 2017, p. 177-181.  
25 Sarmento diz: Há diferentes positivismos jurídicos, mas o que todos eles têm em comum é a afirmação de que 
Direito e Moral não apresentam uma conexão necessária. Alguns até admitem que o Direito possa incorporar um 
conteúdo moral (positivistas inclusivos), mas o mais famoso deles (Hans Kelsen), adotava a tese da separabilidade (ex: 
Kelsen). 

https://www.conjur.com.br/2009-mar-07/luis-roberto-barroso-traca-historico-direito-constitucional-tv?pagina=2
https://www.conjur.com.br/2009-mar-07/luis-roberto-barroso-traca-historico-direito-constitucional-tv?pagina=2
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Em complemento, Daniel Sarmento26 afirma que, embora o pós-positivismo busque ligação 
entre Direito e Moral, ele, porém, não recorre a valores metafísicos ou a doutrinas religiosas para 
buscar a Justiça, mas sim a uma argumentação jurídica mais aberta, intersubjetiva, permeável à 
Moral, que não se esgota na lógica formal. 

3) Marco teórico - No plano teórico, três grandes transformações modificaram o 
conhecimento convencional relativamente à aplicação do direito constitucional:  

a) o reconhecimento de força normativa à Constituição27;  

b) a expansão da jurisdição constitucional28;  

c) o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional.  

Por isso a letra C está correta. Foi dado enorme ênfase à constituição, passando os 
ordenamentos jurídicos a elenca-la como critério de validade das demais normas e criarem 
tribunais constitucionais para realizarem esse controle. 

Por isso a letra D está correta. Ao reconhecer a força normativa da Constituição, surge o 
fenômeno da Constitucionalização do Direito, podendo ser bipartido em dois vetores29: 

i) Constitucionalização inclusão: vários institutos que dantes não eram previstos na 
Constituição passaram, com a CRFB de 1988, serem nela arrolados. Como exemplo, temos o 
instituto da união estável (art. 226, § 4º), tutela do meio ambiente (arts. 225 ss), tutela do 
consumidor (art. 5º, XXXII), dentre outros. 

ii) Constitucionalização releitura: os institutos de todos os ramos do direito devem, para 
uma interpretação adequada, passar pela filtragem constitucional. Na feliz expressão de Paulo 
Bonavides, “Ontem, os Códigos; hoje, a Constituição”.  

A constituição exerce o “efeito irradiante”. 

Ex1: Releitura dos institutos da posse, da propriedade, do contrato, da família, em especial 
diante da despatrimonialização e da personalização do direito privado. 

Ex2: releitura do devido processo legal (art. 5º, LIV, CRFB) que, além de dever respeitar o 
procedimento imposto pela lei processual (devido processo legal formal), deve ser justo, visar a 

 

 

26 SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: Teoria, História e Métodos de Trabalho, 2ª Ed. Fórum: Belo Horizonte, 
p. 201. 
27 Interessante citar a obra “A Força Normativa da Constituição”, do alemão Konrad Hesse, traduzida pelo Min. Gilmar 
Mendes. 
28 Interessante citar a criação e expansão dos Tribunais Constitucionais nos países ocidentais, criação esta derivada da 
formulação teórica de Hans Kelsen na elaboração da Constituição Austríaca de 1920. 
29 O jurista francês Louis Favoreau elenca três vertentes do fenômeno: constitucionalização elevação (= inclusão); 
constitucionalização transformação (=releitura); constitucionalização juridicização (força normativa da Constituição). 
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solução mais efetiva e correta possível, utilizando-se da proporcionalidade e razoabilidade (devido 
processo legal substancial). 

 

Q9. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

A par das funções representativa e legislativa, o Congresso Nacional recebeu do Constituinte 
atribuições investigativas. Estas manifestam-se na esfera político-administrativa por meio de 
Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs). A respeito desses órgãos é CORRETO dizer que: 

a) A CPI deverá ter prazo certo, podendo deliberar, em face de razões de interesse público, 
devidamente fundamentadas, sua prorrogação para além do termo final da legislatura em que foi 
constituída. 

b) Havendo provas de autoria e da ocorrência de ilícito penal, poderá a CPI, por decisão justificada, 
determinar a realização de medidas cautelares assecuratórias para garantir a eficácia de eventual 
futura condenação criminal. 

c) Embora sejam as CPIs limitadas constitucionalmente pela competência, conteúdo e matéria da 
investigação político-administrativa, em nome da separação dos poderes, não se lhes aplica o 
princípio da reserva constitucional de jurisdição. 

d) As CPIs podem, sem a necessidade de intervenção judicial, por decisão fundamentada, 
determinar quebra de sigilo fiscal, bancário e de dados.  

Comentários 

 A alternativa D está correta. 

CRFB, Art. 58, § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos 
das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, 
em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, 
para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o 
caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou 
criminal dos infratores. 

A CPI pode: quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados (inclusive telefônico, ou seja, de 
extrato de conta - e não escuta ou grampo). Todavia, a CPI não pode: determinar interceptação 
telefônica. 

O princípio constitucional da reserva de jurisdição – que incide sobre as hipóteses de 
busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), de interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e de 
decretação da prisão, ressalvada a situação de flagrância penal (CF, art. 5º, LXI) – não se 
estende ao tema da quebra de sigilo, pois, em tal matéria, e por efeito de expressa 
autorização dada pela própria Constituição da República (CF, art. 58, § 3º), assiste 
competência à CPI, para decretar, sempre em ato necessariamente motivado, a 
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excepcional ruptura dessa esfera de privacidade das pessoas." (STF. MS. 23.652, rel. Min. 
Celso de Mello, j. 22.11.2000). 

A alternativa A está incorreta. 

A duração do inquérito parlamentar – com o poder coercitivo sobre particulares, inerentes 
à sua atividade instrutória e à exposição da honra e da imagem das pessoas a 
desconfianças e conjecturas injuriosas – e um dos pontos de tensão dialética entre a CPI 
e os direitos individuais, cuja solução, pela limitação temporal do funcionamento do 
órgão, antes se deve entender matéria apropriada à lei do que aos regimentos: donde, a 
recepção do art. 5º, § 2º, da Lei 1.579/1952, que situa, no termo final de legislatura em 
que constituída, o limite intransponível de duração, ao qual, com ou sem prorrogação do 
prazo inicialmente fixado, se há de restringir a atividade de qualquer CPI". (STF. Plenário. 
HC 71.261, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.05.1994) 

A alternativa B está incorreta. 

Entende o Supremo que a CPI não pode, sponte propria, decretar medidas cautelares - 
como a indisponibilidade de bens - para assegurar a eficácia de eventual processo penal, 
cabendo tais medidas ao Judiciário (STF. Plenário. MS 23.480, rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, j. 04.05.2000). 

A alternativa C está incorreta. 

"Impossibilidade jurídica de CPI praticar atos sobre os quais incida a cláusula 
constitucional da reserva de jurisdição, como a busca e apreensão domiciliar (...)." (STF. 
Plenário. MS 33.663, rel. Min. Celso de Mello, j. 16.06.2015) 

Vejam o que o site da Câmara30 afirma: 

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) é formada por deputados para 
conduzir uma investigação a partir da tomada de depoimentos e análise de 
documentos, pelo prazo máximo de seis meses (120 dias + 60 dias de 
prorrogação). A CPI precisa investigar um fato específico, não genérico. 

O pedido de instalação de CPI deve conter a assinatura de 1/3 dos deputados, ou 
seja, 171. Na Câmara, só podem funcionar cinco CPIs simultaneamente. 

O que a CPI pode fazer: 

• convocar ministro de Estado; 

• tomar depoimento de autoridade federal, estadual ou municipal; 

 

 

30 http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/486727-O-QUE-A-CPI-PODE-OU-NAO-FAZER.html 
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• ouvir suspeitos (que têm direito ao silêncio para não se autoincriminar) e 
testemunhas (que têm o compromisso de dizer a verdade e são obrigadas a 
comparecer); 

• ir a qualquer ponto do território nacional para investigações e audiências públicas; 

• prender em flagrante delito; 

• requisitar informações e documentos de repartições públicas e autárquicas; 

• requisitar funcionários de qualquer poder para ajudar nas investigações, inclusive 
policiais; 

• pedir perícias, exames e vistorias, inclusive busca e apreensão (vetada em 
domicílio); 

• determinar ao Tribunal de Contas da União (TCU) a realização de inspeções e 
auditorias; e 

• quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados (inclusive telefônico, ou seja, extrato de 
conta e não escuta ou grampo). 

O que a CPI não pode fazer: 

• condenar; 

• determinar medida cautelar, como prisões, indisponibilidade de bens, arresto, 
sequestro; 

• determinar interceptação telefônica e quebra de sigilo de correspondência; 

• impedir que o cidadão deixe o território nacional e determinar apreensão de 
passaporte;; 

• expedir mandado de busca e apreensão domiciliar; e 

• impedir a presença de advogado do depoente na reunião (advogado pode: ter 
acesso a documentos da CPI; falar para esclarecer equívoco ou dúvida; opor a ato 
arbitrário ou abusivo; ter manifestações analisadas pela CPI até para impugnar 
prova ilícita). 

As CPIs não possuem todos os poderes instrutórios dos juízes. Elas apenas 
investigam fatos determinados, mas não processam e julgam. 

 

Q10. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

A Constituição brasileira possui uma plêiade de princípios, muitos deles em conflito em casos 
concretos. Há vetores interpretativos que auxiliam o juiz no trabalho de construção da decisão. 
Um desses vetores da hermenêutica contemporânea (v.g., Canotilho) tem campo de atuação em 
hipóteses de colisão entre direitos fundamentais, sendo que subjacente a este princípio está a 
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ideia de igual valor dos bens constitucionais que impede, como solução, o sacrifício de uns em 
relação aos outros e impõe condicionantes recíprocas. 

Esse vetor traduz o princípio da: 

a) Concordância prática. 

b) Máxima efetividade. 

c) Correção funcional. 

d) Interpretação. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

Na hipótese de eventual conflito entre normas constitucionais, deve-se evitar o sacrifício 
total de um princípio em relação ao outro em choque, tendo em vista a inexistência de hierarquia 
entre eles. 

Canotilho afirma:  

O campo de eleição do princípio da concordância prática tem sido, até agora, o dos 
direitos fundamentais. Subjacente a este princípio está a ideia do igual valor dos bens 
constitucionais, que impede, como solução, o sacrifício de uns em relação aos outros. 

Essa harmonização será feita, sobretudo, pelos critérios da proporcionalidade. 

A alternativa B está incorreta. Almeja-se atribuir à norma o sentido que lhe dê mais 
efetividade. 

Gilmar Mendes até considera a força normativa da Constituição como subproduto desse 
princípio da máxima efetividade. 

A alternativa C está incorreta. A interpretação não deve subverter o esquema funcional 
(funções e competências de cada Poder) criado pela Constituição. 

A alternativa D está incorreta. Interpretação é apenas o meio pelo qual se aclara, esclarece 
um enunciado. 

 

4. DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 4.1 – 2018 

Q1. TRF 3ª REGIÃO/TRF 3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Sobre a jurisdição é CORRETO afirmar: 
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a) Ela é invariavelmente uma atividade estatal a cargo do Poder Judiciário. 

b) Seu escopo social é a pacificação mediante a eliminação dos conflitos. 

c) Seu escopo jurídico abrange a descoberta da verdade e a formação da coisa julgada material. 

d) Ela é sempre uma atividade voltada à atuação do direito objetivo em concreto. 

Comentários 

A alternativa B está correta. A função social da jurisdição é justamente a pacificação do 
conflito, gerando um efeito secundário que é a educação da sociedade quanto a seus direitos e 
deveres.  

Lembrem-se dos três escopos da jurisdição: 

i- Fins sociais: a função social da jurisdição é a pacificação do conflito, gerando um 
efeito secundário que é a educação31 da sociedade quanto a seus direitos e deveres. 
Ainda, conforme afirma Marinoni, Arenhart e Mitidiero, se o art. 3º, CRFB dispõe que 
o objetivo da República é construir uma sociedade livre, justa, solidária, erradicando 
a pobreza, reduzindo desigualdades, promovendo o bem de todos, esses também 
são escopos sociais da jurisdição; 
 

ii- Fins políticos: tal finalidade é analisada em três vertentes: primeiro, presta-se a 
fortalecer o Estado e as Instituições, com a efetivação do direito material e garantia 
de que haja instrumentos processuais cabíveis para os jurisdicionados buscarem seus 
direitos. Segundo, a jurisdição é o último recurso em termos de proteção às 
liberdades púlicas e dos direitos fundamentais. Terceiro, como se vive em uma 
democracia representativa, busca-se conferir participação direta do jurisdicionado no 
processo jurisdicional (ex: ação popular, audiências públicas, amicus curiae etc.); 
 

iii- Fins jurídicos: consiste na atuação da vontade concreta da lei (Chiovenda). A 
jurisdição tem por fim primeiro, portanto, fazer com que se atinjam (cumprimento, 
realização), em cada caso concreto, os objetivos das normas de direito substancial 
(direito objetivo). 
Abaixo, porém, veremos as críticas à adoção da teoria de Chiovenda sobre jurisdição 
e seu escopo.  

 

 

31 Parcela doutrinária elenca o escopo educacional como um objetivo autônomo (ex: Daniel Assumpção, op. Cit. p. 
21). 
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A alternativa A está incorreta.  Com a vigência do CPC/2015 ganhou força a tese sobre a 
natureza jurisdicional da arbitragem, em razão do contido nos artigos 3º, §1º e 515, VII, CPC.  

Inclusive, passa a ser título executivo judicial a sentença arbitral.  

A alternativa C está incorreta. Vale salientar que, no estágio atual da filosofia, não se pode 
mais falar em verdade real, mas sim em verdade processual, dialogicamente elaborada a partir do 
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CRFB). 

 A alternativa D está incorreta. A ideia da assertiva é de Chiovenda, da atuação da vontade 
concreta da lei (teoria dualista). Mas é importante asseverar que temos outra teoria contraposta, 
a de Carnelutti, da justa composição da lide (teoria unitária). Ambas são tratadas e criticadas em 
nosso curso. 

Q2. TRF 3/TRF 3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Relativamente à gratuidade no processo civil, indique a afirmativa INCORRETA: 

a) Ela compreende, dentre outros, as taxas judiciais, os depósitos exigidos para interposição de 
recurso ou propositura de ação e, ainda, os honorários de perito e advocatícios, inclusive aqueles 
decorrentes da sucumbência. 

b) Sua concessão poderá ocorrer apenas em relação a algum dos atos processuais e poderá 
consistir em parcelamento de despesas. 

c) No caso de assistência por advogado particular, a gratuidade não abrange o preparo de recurso 
que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor daquele 
primeiro. 

d) Quando houver recurso contra a decisão que a indeferir ou revogar, o recorrente estará 
dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente 
ao julgamento do recurso. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. 

Art. 98, §1º A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; VI - os 
honorários do advogado e do perito (...) VIII - os depósitos previstos em lei para a 
interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos 
processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 

§2° A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas 
despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.  

 A alternativa B está correta. 

Art. 98, §5° A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos 
processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o 
beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 
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 A alternativa C está correta. 

Art. 99, §4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão 
de gratuidade da justiça. 

§5° Na hipótese do §4°, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de 
sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo 
se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 

A alternativa D está correta. 

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua 
revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na 
sentença, contra a qual caberá apelação.  

§1° O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator 
sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.  

 

Q3. TRF3/Juiz Federal Substituto/2018  

Sobre o ato de citação, é CORRETO afirmar:  

a) O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber 
citação para qualquer processo. 

b) Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz de ofício determinará diretamente a citação 
de todos que devam ser litisconsortes.  

c) No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, a 
citação será feita por edital. 

d) A procuração geral para o foro, salvo se previstos poderes especiais específicos, não habilita o 
advogado a receber citação, o que vale inclusive para a hipótese de reconvenção, por ter esta 
natureza jurídica de ação. 

Comentários  

A alternativa A está correta. 

Art. 75.  Serão representados em juízo, ativa e passivamente: § 3o O gerente de filial ou 
agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para 
qualquer processo. 

A alternativa B está incorreta. 

Art. 115. Parágrafo único.  Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz 
determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro 
do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. 

A alternativa C está incorreta.  
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Art. 554. § 1o No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número 
de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local 
e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério 
Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria 
Pública. 

A alternativa D está incorreta. De fato, a procuração geral para o foro não o habilita a 
receber citação. Contudo, ele pode reconvir, que será formulada na própria peça de contestação. 

Art. 105.  A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular 
assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto 
receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, 
renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar 
compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de 
cláusula específica.  

Art. 343.  Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão 
própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. 

 

Q4. TRF3/Juiz Federal Substituto/2018  

Sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é CORRETO afirmar que: 

a) Sua instauração impede atos de invasão patrimonial até que a questão sobre a desconsideração 
seja resolvida 

b) Se o pedido for acolhido, o marco considerado pela lei para eventual fraude de execução é o 
da citação da pessoa jurídica cuja personalidade se pretende desconsiderar. 

c) O julgamento favorável ao credor, pelo mérito do incidente, não impede que a pessoa jurídica 
cuja personalidade se busca desconsiderar rediscuta o mesmo tema pela via dos embargos de 
terceiro. 

d) Se a desconsideração for requerida na inicial, não haverá suspensão do processo e a questão 
deverá ser obrigatoriamente resolvida ao final da fase de conhecimento, pela sentença. 

Comentários 

A alternativa B está correta.  

Art. 792, § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à 
execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende 
desconsiderar. 

Segundo o enunciado 52 da Enfam, esse art. 792, §3º, CPC retroage ainda mais o marco 
temporal para entender que alguma alienação ocorreu em fraude à execução. 
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O enunciado esclarece que a citação a que faz referência o dispositivo é do executado 
originário (ex: sociedade) e não daquele (ex: sócio) cujo patrimônio se pretende buscar pela 
desconsideração. 

Enunciado 52, Enfam: A citação a que se refere o art. 792, § 3º, do CPC/2015 (fraude à 
execução) é a do executado originário, e não aquela prevista para o incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica (art. 135 do CPC/2015). 

Obs1: A fraude à execução no direito tributário é diversa. A presunção da fraude ocorre 
não no momento da citação (art. 792, §3º, CPC), mas sim no momento da inscrição em dívida ativa.  

CTN, Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou 
seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito 
tributário regularmente inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela LC n. 118, de 2005) 

A alternativa A está incorreta.  

Seja no incidente de desconsideração, seja no pedido de desconsideração formulado na 
inicial, é possível que os atos constritivos sejam determinados como tutelas provisórias 
(STJ. 4ª Turma. REsp 1.182.620/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.04.2014)  

Enunciado 110, II JDPC do CJF: A instauração do incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do 
cumprimento de sentença em face dos executados originários. 

A alternativa C está incorreta.  

Pode ajuizar embargos de terceiro quem sofrer constrição de seus bens por força de 
desconsideração de personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. 

Art. 674.  Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição 
sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, 
poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: 

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da 
personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; 

Portanto, no caso da questão, como a pessoa jurídica fez parte do incidente, não poderá 
manejar embargos de terceiros. 

A alternativa D está incorreta.  

Há duas hipóteses de instauração do incidente de desconsideração. 

1ª hipótese: formula-se o pedido em outra fase do processo, que não seja a petição inicial. 
Nesses casos, é instaurado um incidente processual, que suspende o processo até ele ser decidido. 

2ª hipótese: se o pedido for feito já na petição inicial, não há formação de incidente (art. 
134, §2º). Também não há suspensão do processo. Nesses casos, já será citado o sócio 
(desconsideração propriamente dita) ou a pessoa jurídica (desconsideração inversa).  
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Enunciado 246, FPPC: Quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida 
na petição inicial, incumbe ao sócio ou a pessoa jurídica, na contestação, impugnar não 
somente a própria desconsideração, mas também os demais pontos da causa.  

Enunciado 125, FPPC: Há litisconsórcio passivo facultativo quando requerida a 
desconsideração da personalidade jurídica, juntamente com outro pedido formulado na 
petição inicial ou incidentemente no processo em curso.  

E qual o recurso cabível das decisões referentes às desconsiderações? 

Na 1ª hipótese (incidente de desconsideração), da decisão de desconsideração da 
personalidade jurídica caberá agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, IV. 

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem 
sobre: 

I- incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 

Doutro lado, na 2ª hipótese, Fredie Didier diz que teríamos, em regra, sentença, contra a 
qual caberia apelação. 

Enunciado 124, FPPC: A desconsideração da personalidade jurídica no processo do 
trabalho deve ser processada na forma dos arts. 133 a 137, podendo o incidente ser 
resolvido em decisão interlocutória ou na sentença.  

Enunciado 390, FPPC: Resolvida a desconsideração da personalidade jurídica na sentença, 
caberá apelação.  

Por que eu disse “em regra”? 

A decisão não necessariamente ocorre na sentença, podendo ser incidental ao processo, 
sendo prolatada em sede de decisão interlocutória e não sentença.  

Veja os comentários de Daniel Assumpção32: 

Não se descarta, entretanto, a possibilidade de o incidente ser resolvido na sentença, 
havendo doutrina, inclusive, que entende ser esse o momento de julgamento quando a 
desconsideração é requerida na própria petição inicial.  

Não concordo com esse entendimento porque estando o incidente maduro para imediato 
julgamento, o que em regra deve sempre ocorrer antes da prolação da sentença, não faz 
sentido manter-se estado de indefinição jurídica quanto à responsabilidade patrimonial 
secundária dos terceiros. 

 

 

32 Manual de Direito Processual Civil, 9ª ed., Juspodivm: Salvador, 2017, p. 383. 
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Ademais, outro erro da assertiva D reside no fato de mencionar “processo de 
conhecimento”. 

Ora, o pedido de desconsideração não necessariamente será formulado na petição inicial 
de um processo de conhecimento. Pode ser formulado na petição inicial do cumprimento de 
sentença ou na inicial de execução fundada em título executivo extrajudicial (art. 134, caput, CPC). 

Obs1: Frise-se que a desconsideração pode se dar em grau de recurso, quando caberá ao 
relator, e contra essa decisão caberá agravo interno para o colegiado, na forma do artigo 932 do 
novo CPC. 

Art. 932.  Incumbe ao relator: VI - decidir o incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal.  

 

Q5. CESPE/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Relativamente à suspensão do processo, é INCORRETO afirmar: 

a) Ela não ocorrerá quando se arguir impedimento ou suspeição do membro do Ministério Público, 
quando este atuar como autor da demanda. 

b) É causa autorizadora da suspensão o parto ou adoção, quando a advogada responsável pelo 
processo constituir a única patrona da causa. 

c) Suspende-se a execução se os bens penhorados não forem alienados por ausência de licitantes, 
por um ano, após o que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente. 

d) Se o conhecimento do mérito depender da verificação de fato delituoso, o juízo cível poderá 
examinar incidentalmente a questão prévia se, proposta a ação penal, decorrer o prazo de um ano 
sem pronunciamento do juízo criminal. 

Comentários 

A alternativa C está incorreta. A suspensão da execução pelo prazo de 1 ano, com posterior 
início do prazo da prescrição intercorrente (art.921, §§1º e 4º,CPC) refere-se ao inciso III, quando 
"o executado não possuir bens penhoráveis", e não quando os bens penhorados não forem 
alienados por ausência de licitantes (inciso IV). 

Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; 

Art. 921, § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) 
ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 
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No caso do art. 921, §1º, IV33, após a frustração da alienação, o exequente tem que se 
movimentar e requerer outras medidas cabíveis: 

a) adjudicação do bem; 

b) nova alienação do bem; 

c) satisfação do crédito pelos frutos e rendimentos; 

d) indicação de outros bens penhoráveis. 

Se não o fizer, Assumpção defende a aplicação conjunta com o inciso III, podendo o juiz 
suspender o processo e, decorrido o prazo de um ano, inicia-se a contagem da prescrição 
intercorrente. 

A alternativa A está correta. 

A suspensão do processo existirá quando se arguir a suspeição e impedimento do 
magistrado. 

Nesse caso (impedimento/suspeição do juiz), a parte tem um prazo de 15 dias da data do 
conhecimento do fato para alegar a suspeição ou impedimento, conforme art. 146, caput, CPC. 

Art. 146.  No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará 
o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual 
indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar 
a alegação e com rol de testemunhas. 

Art. 313. Suspende-se o processo: 

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; 

O que deve fazer o juiz? 

As posturas do juiz são as mesmas do CPC/73.  

a) pode aceitar a alegação da parte e remeter o processo ao seu substituto legal por decisão 
interlocutória irrecorrível; 

b) discordar e, após autuar em apartado a petição, apresentar resposta escrita instruída com 
documentos e com rol de testemunhas. A única diferença em relação ao Código antigo é que o 
prazo da defesa passa de 10 para 15 dias. 

Feito isso, o juiz ordena a remessa do incidente ao tribunal, para que a instância superior 
profira a sua decisão. 

 

 

33 Art. 921.  Suspende-se a execução: IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e 
o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;  
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Art. 146, § 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz 
ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, 
determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, 
apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se 
houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. 

Obs1: O juiz não pode indeferir a petição de exceção, pois, sendo parte no incidente 
processual, o juiz é incompetente para essa decisão (STJ, REsp 704.600/RJ, Rel. Min. Ari 
Pargendler, j. 02/05/2006). 

 
Contudo, nos casos de suspeição e impedimento dos auxiliares da justiça, a exemplo de 

Promotor, não haverá suspensão do processo. 

CPC/15, Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: 

I - ao membro do Ministério Público; 

II - aos auxiliares da justiça; 

III - aos demais sujeitos imparciais do processo. 

§ 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição 
fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar 
nos autos. 

§ 2º O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, 
ouvindo o arguido no prazo de 15 (quinze) dias e facultando a produção de prova, quando 
necessária. 

§ 3º Nos tribunais, a arguição a que se refere o § 1º será disciplinada pelo regimento 
interno. 

§ 4º O disposto nos §§ 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição 
de testemunha. 

A alternativa B está correta. 

Art. 313.  Suspende-se o processo: 

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo 
processo constituir a única patrona da causa (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016). 

A alternativa D está correta. 

CPC/73 CPC/15 

Art. 110. Se o conhecimento da lide depender 
necessariamente da verificação da existência 

315.  Se o conhecimento do mérito depender 
de verificação da existência de fato delituoso, 
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de fato delituoso, pode o juiz mandar sobrestar 
no andamento do processo até que se 
pronuncie a justiça criminal. 

Parágrafo único. Se a ação penal não for 
exercida dentro de 30 (trinta) dias, contados da 
intimação do despacho de sobrestamento, 
cessará o efeito deste, decidindo o juiz cível a 
questão prejudicial. 

o juiz pode determinar a suspensão do 
processo até que se pronuncie a justiça 
criminal. 

§ 1o Se a ação penal não for proposta no prazo 
de 3 (três) meses, contado da intimação do ato 
de suspensão, cessará o efeito desse, 
incumbindo ao juiz cível examinar 
incidentemente a questão prévia. 

§ 2o Proposta a ação penal, o processo ficará 
suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, ao 
final do qual aplicar-se-á o disposto na parte 
final do § 1o. 

Poderemos ter uma suspensão para se aguardar e verificar a materialidade, autoria, a 
comprovação ou não das excludentes etc. que poderão influenciar na convicção do juízo cível. 

Lembrem-se que as instâncias são independentes. Contudo, o juízo cível ficará vinculado à 
conclusão do juízo criminal se este decidir pela inexistência do fato OU negativa de autoria. 

Código Civil. Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se 
podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, 
quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. 

Lei 8.112/90, Art. 125.  As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, 
sendo independentes entre si. 

Lei 8.112/90, Art. 126.  A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no 
caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

CPP, Art. 66.  Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá 
ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material 
do fato. 

CPP, Art. 67.  Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: 

I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação; 

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade; 

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. 

É obrigatória essa suspensão? 

1ª corrente (Nelson Nery, Marinoni-Mitidiero-Arenhart): Não.  

2ª corrente (Dinamarco, STJ): Sim. O STJ já decidiu que, nos casos em que possa ser 
comprovado na esfera criminal a inexistência da materialidade ou autoria do crime, será 
obrigatória a paralisação da demanda cível. 

Uma vez determinada a suspensão, as partes será intimadas. Dessa intimação começa o 
prazo de 3 meses para a ação penal ser proposta. 
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Se não for proposta, a esfera cível deverá dar prosseguimento ao feito, devendo o juiz 
analisar de modo incidental a questão prévia. 

Proposta a ação penal, qual o prazo máximo de suspensão? 

O art. 110, CPC/73 não dizia nada a respeito. O NCPC, por sua vez, veio regulamentar esse 
vácuo jurídico, asseverando que o prazo máximo de suspensão é de 1(um) ano. 

Art. 315, § 2o Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 
(um) ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do § 1o. 

 

Q6. CESPE/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Sobre o pedido, como elemento da petição inicial, é CORRETO afirmar:   

a) Tratando-se de prestações sucessivas, elas se reputam incluídas independentemente de 
declaração do autor e serão abrangidas pela condenação as que se vencerem até julgamento em 
segundo grau de jurisdição.  

b) É lícito ao autor formular pedidos alternativos, para que o juiz conheça do posterior quando 
não puder acolher o anterior. 

c) É lícito ao autor cumular pedidos, desde que eles sejam compatíveis entre si, que haja 
uniformidade procedimental e que o juízo não seja relativamente incompetente para qualquer um 
dos pedidos. 

d) A interpretação do pedido deverá ocorrer no contexto geral da postulação. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

Art. 322, § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e 
observará o princípio da boa-fé. 

A alternativa A está incorreta. O CPC dispõe que as parcelas vincendas e não adimplidas 
serão consideradas inclusas na condenação enquanto durar a obrigação, não fazendo menção 
alguma ao grau de jurisdição. 

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações 
sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de 
declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a 
obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 

A alternativa B está incorreta. A descrição da questão é de cumulação subsidiária de 
pedidos. 

Art. 326.  É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz 
conheça do posterior, quando não acolher o anterior. 

A alternativa C está incorreta. 
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Art. 327.  É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários 
pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1o São requisitos de admissibilidade 
da cumulação que: I - os pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para 
conhecer deles o mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de 
procedimento. 

O erro está em falar em incompetência relativa. Isso porque nesses casos de incompetência 
relativa, será possível a cumulação de pedidos se o réu não suscitar essa incompetência em 
preliminar de contestação. 

Art. 65.  Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em 
preliminar de contestação. 

 

Q7. TRF3/Juiz Federal Substituto/2018 

Em tema de prova pericial afigura-se CORRETO afirmar: 

a) O critério para que o juiz determine a produção de prova técnica simplificada é a prevalência 
da oralidade no processo. 

b) Se o laudo for inconclusivo o juiz poderá reduzir a remuneração do perito. 

c) No caso em que as partes, de comum acordo, escolham o perito, compete exclusivamente 
àquelas a formulação de quesitos. 

d) Sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, ele deve se abster de emitir 
opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia, de ouvir 
testemunhas ou de obter documentos que estejam em poder da parte.  

Comentários 

A alternativa B está correta.  

Art. 465, §5° Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a 
remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. 

A alternativa A está incorreta. O critério é a menor complexidade e não a oralidade. 

Art. 464, §2° De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à 
perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto 
controvertido for de menor complexidade. §3° A prova técnica simplificada consistirá 
apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que 
demande especial conhecimento científico ou técnico. 

A alternativa C está incorreta. 

Art. 470. Incumbe ao juiz: II - formular os quesitos que entender necessários ao 
esclarecimento da causa. 

A alternativa D está incorreta. A primeira parte está correta, mas a segunda não. 
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Art. 473.  §2° É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 
emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. 

§3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se 
de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando 
documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, (...) 

 

Q8. TRF 3/TRF 3ª Região – Juiz Federal Substituto/2018 

No cumprimento de sentença, afigura-se CORRETO afirmar que: 

a) A decisão judicial sujeita a recurso desprovido de efeito suspensivo poderá ser levada a 
protesto, depois de transcorrido o prazo para pagamento.  

b) É título executivo judicial a decisão homologatória da autocomposição judicial, sendo que essa 
última pode versar relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo, desde que se limite aos 
sujeitos já presentes no processo. 

c) O cumprimento provisório, a ser realizado da mesma forma que o definitivo, corre por iniciativa 
e responsabilidade do exequente, e será iniciado mediante prestação de caução. 

d) Em se tratando de quantia certa, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo legal, o 
débito será acrescido de multa e de honorários advocatícios, ambos no percentual de dez por 
cento (10%) cada. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

Art. 523.  No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso 
de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a 
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo 
de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. 

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de 
multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 

A alternativa A está incorreta. 

Art. 517.  A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos 
termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 
523. 

A alternativa B está incorreta. Conforme o artigo 515, §2º, do CPC, a autocomposição 
poderá versar sobre relação jurídica não deduzida em juízo e alcançar sujeito também não 
integrante da relação jurídica processual.  

A alternativa C está incorreta. A primeira parte está correta. 
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Art. 520.  O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de 
efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, 
sujeitando-se ao seguinte regime: 

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for 
reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; 

A segunda parte está incorreta. Não será iniciado mediante prestação de caução. 

Desde 2002 que a caução não é exigida para a instauração da execução provisória, situação 
que se repetiu no NCPC. 

No novo diploma, o art. 520, IV exigiu a caução apenas para três casos. 

Art. 520, IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem 
transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais 
possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, 
arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 

 

Q9. TRF 3ª REGIÃO/ TRF 3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Sobre os embargos de declaração é CORRETO afirmar: 

a) Eles não são via processual adequada para a correção de erro material uma vez que esse tipo 
de vício não está sujeito a preclusão. 

b) Se opostos contra decisão unipessoal, podem ser conhecidos como agravo interno, a ser 
julgado também monocraticamente. 

c) Se eles forem rejeitados ou não houver alteração de resultado, o recurso interposto pela outra 
parte antes da publicação do julgamento dos embargos precisará ser ratificado, sob pena de 
preclusão lógica. 

d) Na reiteração de embargos manifestamente protelatórios, haverá elevação da multa e a 
interposição de qualquer recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor, mas essa condição 
não se aplica ao beneficiário da justiça gratuita. 

Comentários 

A alternativa D está correta.  

Art.1.026. § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, 
a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a 
interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da 
multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a 
recolherão ao final. 

A alternativa A está incorreta.  

 Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: III 
- corrigir erro material. 



 

 

 

 

 

  
 

  

101 
280 

 A alternativa B está incorreta. Nesse caso de decisão monocrática, os ED podem ser 
conhecidos como agravo interno (art. 1.024, §3º), mas este não será julgado monocraticamente 
pelo relator, mas sim pelo órgão colegiado. 

Art. 1.024, § 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo 
interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a 
intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões 
recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º. 

Art. 1.021, § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-
se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, 
o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. 

 A alternativa C está incorreta. O STJ tinha enunciado sumular exatamente com esse 
posicionamento. 

Súmula 418, STJ: É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do 
acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação. 

Contudo, tal posição contraria art. 1.024, §5º e art. 218, §4º, NCPC. 

Art. 1.024, §5o Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a 
conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da 
publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado 
independentemente de ratificação. 

Art. 218, §4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do 
prazo. 

Nesse sentido, o próprio STJ já editou novo enunciado sumular com o seguinte teor. 

Súmula 579, STJ: Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do 
julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior. 

 

Q10. TRF3/Juiz Federal Substituto/2018 

Sobre a coisa julgada é INCORRETO afirmar:  

a) A decisão concessiva de tutela antecipada estabilizada, segundo a lei, não faz coisa julgada 
material, ainda que a estabilidade só possa ser afastada mediante a propositura de ação própria 
que busque a revisão, reforma ou anulação do que se decidiu. 

b) A decisão que determina a expedição de mandado monitório, se não for cumprida a prestação 
pelo requerido, nem forem apresentados embargos, enseja a formação de coisa julgada material 
e, portanto, ação rescisória. 

c) Como regra, a improcedência por insuficiência de provas não impede nova propositura da 
mesma demanda e julgamento do mérito respectivo se o interessado apresentar novos elementos 
de prova, desde que não ocorra prescrição ou decadência. 
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d) Em ação de dissolução parcial de sociedade, segundo a lei, a pessoa jurídica ficará vinculada 
pela coisa julgada, ainda que não citada, desde que todos seus sócios o sejam. 

Comentários 

A alternativa C está incorreta. Não se pode falar que essa é a regra. Depende do tipo de 
tutela (individual ou coletiva).  

Na tutela individual, a regra é o impedimento de propor novas demandas, por conta da 
eficácia preclusiva da coisa julgada. 

Art. 508.  Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e 
repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento 
quanto à rejeição do pedido. 

E, mesmo sendo coletiva, a improcedência por falta de prova impede a propositura de nova 
demanda naquelas que versam sobre direito individual homogêneo. 

Após o trânsito em julgado de decisão que julga improcedente ação coletiva proposta 
em defesa de direitos individuais homogêneos, independentemente do motivo que tenha 
fundamentado a rejeição do pedido, não é possível a propositura de nova demanda com 
o mesmo objeto por outro legitimado coletivo, ainda que em outro Estado da 
federação. STJ. 2ª Seção. REsp 1.302.596-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. 
para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 9/12/2015 (Info 575). 

Para tanto, o colega juiz federal Márcio André elaborou um quadro bem didático. Confira: 

 
A alternativa A está correta. 

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da 
decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. 

SENTENÇA DIFUSOS COLETIVOS INDIVIDUAIS HOMOG

PROCEDENTE
Fará coisa julgada
erga omnes.

Fará coisa julgada
ultra partes.

Fará coisa julgada
erga omnes.

IMPROCEDENTE COM EXAME DAS 
PROVAS

Fará coisa julgada
erga omnes.
Impede nova ação coletiva.
O lesado pode propor ação
individual.

Fará coisa julgada
ultra partes.
Impede nova ação coletiva.
O lesado pode propor ação
individual.

Impede nova ação coletiva.
O lesado pode propor ação
individual se não participou da ação
coletiva.

IMPROCEDENTE POR
FALTA DE PROVAS

Não fará coisa julgada
erga omnes.
Qualquer legitimado pode propor
nova ação coletiva, desde que haja
prova nova.

Não fará coisa julgada
erga omnes.
Qualquer legitimado pode propor
nova ação coletiva, desde que haja
prova nova.

Impede nova ação coletiva.
O lesado pode propor ação
individual se não participou
da ação coletiva.
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§3° A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou 
invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o §2º. 

§6° A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos 
respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, 
proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do §2° deste artigo. 

 A alternativa B está correta.  

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova 
escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:(...) 

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de 
pagamento, de entrega de coisa ou para a execução de obrigação de fazer ou de não 
fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de 
honorários de cinco por cento do valor atribuído à causa. 

§2° Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos 
previstos no art. 702, obervando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. 

§3° É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do 
§2°. 

A alternativa D está correta. 

CPC, Art. 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar 
com o pedido ou apresentar contestação. 

Parágrafo único: A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará 
sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. 

 

Q11. TRF 3/TRF 3ª Região – Juiz Federal Substituto/2018 

Sobre a penhora é CORRETO afirmar: 

a) Poderá haver requerimento de substituição quando a penhora incidir sobre bens de baixa 
liquidez, exceto se observada a ordem legal de nomeação.  

b) Quando se tratar de ativos financeiros, a determinação de indisponibilidade que precede a 
conversão em penhora dar-se-á mediante prévia ciência do ato ao executado. 

c) No caso de penhora de crédito, se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a 
quitação dada pelo terceiro será considerada inválida perante o processo. 

d) A penhora de percentual de faturamento de empresa, segundo a lei, é medida subsidiária e 
será determinada se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se eles forem insuficientes 
ou de difícil alienação. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 
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Art. 866.  Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem 
de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar 
a penhora de percentual de faturamento de empresa. 

A alternativa A está incorreta. O artigo 848, V, do CPC, não faz qualquer ressalva quanto à 
obediência da ordem legal de nomeação. Se o bem tiver baixa liquidez, poderá ser substituído, 
obedecida ou não a ordem legal.  

A alternativa B foi considerada incorreta pela banca, porquanto o art. 854 diz que ela se 
dará sem ciência prévia do executado. 

Qual é o procedimento, como é feita essa penhora on line (penhora de dinheiro por meio 
eletrônico? 

Tudo está previsto no art. 854, CPC. 

Inicialmente, sempre deverá haver requerimento do exequente, não podendo o juiz agir de 
ofício. 

Art. 854.  Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 
o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, 
determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 
autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 
financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor 
indicado na execução. 

Enunciado 540, FPPC: (art. 854; Lei n. 6.830/1980) A disciplina procedimental para 
penhora de dinheiro prevista no art. 854 é aplicável ao procedimento de execução fiscal.  

Obs1: Interessante que, com a nova redação do art. 854, NCPC e o trecho “sem dar ciência 
prévia do ato ao executado”, já se discute se seria possível a utilização do Bacenjud antes mesmo 
da citação do executado. 

1ª corrente: Sim. A própria redação do art. 854 deixa clara a possibilidade de penhora on 
line sem dar ciência prévia do ato ao executado. Inclusive, a Fazenda tem pleiteado essa 
interpretação perante o STJ e o Tribunal da Cidadania irá analisar o tema nos Recursos Especiais 
n. 1.645.999 e n. 1.664.465. 

Cuidado que as questões estão cobrando a redação do art. 854, CPC. 

2ª corrente (STJ, por enquanto): Não. A penhora somente ocorrerá caso o executado, 
depois de citado, não pague no prazo de 3 dias. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA 
BACEN JUD. 

Para que seja efetuado o bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do 
sistema Bacen Jud, é necessário que o devedor tenha sido validamente citado, não tenha 
pago nem nomeado bens à penhora e que tenha havido requerimento do exequente 
nesse sentido. De acordo com o art. 185-A do CTN, apenas o executado validamente 
citado que não pagar nem nomear bens à penhora poderá ter seus ativos financeiros 
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bloqueados por meio do sistema Bacen Jud, sob pena de violação do princípio do devido 
processo legal. Ademais, a constrição de ativos financeiros do executado pelo referido 
sistema depende de requerimento expresso do exequente, não podendo ser 
determinada de ofício pelo magistrado, conforme o art. 655-A do CPC. Precedentes 
citados: REsp 1.044.823-PR, DJe 15/9/2008, e AgRg no REsp 1.218.988-RJ, DJe 
30/5/2011. AgRg no REsp 1.296.737-BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 5/2/2013 (informativo 515). 

Entretanto, o STJ permite que a penhora on line se dê a título de tutela de urgência 
cautelar, quando o exequente demonstrar a probabilidade de direito (isso é tranquilo, pela própria 
existência do TEE) e do perigo na demora (periculum in mora) isto é, demonstração do perigo de 
ineficácia da penhora caso o executado tome ciência da execução anteriormente. 

A alternativa C está incorreta. 

 Art. 856, §3º. Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que 
este lhe der caracterizará fraude à execução. 

E a fraude à execução não gera invalidade, mas sim ineficácia. 

 

Q12. TRF3/Juiz Federal Substituto/2018 

Assinale a alternativa CORRETA:  

a) Tramitando determinada demanda previdenciária nos Juizados Especiais Federais e se fazendo 
necessária a realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, se, após a apresentação 
do laudo médico, as partes controverterem sobre as conclusões científicas do perito nomeado, 
deverá o Juízo declinar da competência para processo e julgamento do feito para a vara federal 
comum, sob o argumento da complexidade da matéria envolvida. 

b) Tramitando determinada demanda previdenciária nos Juizados Especiais Federais, após a 
prolação de sentença de improcedência que se fundou em laudo médico, na análise do recurso 
contra ela interposto, poderá monocraticamente o relator, na Turma Recursal, ao não se sentir 
suficientemente esclarecido pelas conclusões do perito, determinar a realização de nova perícia, 
sem, entretanto, anular o julgado, com fundamento na aplicação subsidiária do disposto no CPC. 

c) Tramitando determinada demanda previdenciária nos Juizados Especiais Federais, após a 
realização de perícia médica que concluiu contrariamente ao alegado pelo autor, é direito 
subjetivo seu a realização de novo exame técnico, de forma a subsidiar o deslinde da controvérsia.  

d) Tramitando determinada demanda previdenciária nos Juizados Especiais Federais e havendo a 
condenação do INSS na implantação de determinado benefício e no pagamento dos valores 
atrasados é possível, se apurado que o valor devido supera os 60 (sessenta) salários mínimos, que 
o exequente opte pela expedição de RPV no valor do limite máximo e pela expedição de 
precatório dito complementar para pagamento do montante excedente. 

Comentários 
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A alternativa B está correta. 

Art. 938, §3º. Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o 
julgamento em diligência, que se realizará no Tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, 
decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.  

A alternativa A está incorreta. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. 
COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A 
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nas ações de fornecimento de 
medicamentos cujo valor seja inferior ao limite de sessenta salários mínimos previsto no 
art. 3º da Lei n. 10.259/2001, aliado à circunstância de a demanda não se encontrar no rol 
das exceções a essa regra, deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial, 
sendo desinfluente o grau de complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a 
realização de perícia técnica. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 
AGRESP 201001558332, OG FERNANDES - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:06/11/2013) 

A alternativa C está incorreta. 

Deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa, eis que o laudo pericial presta 
todas as informações de forma clara e suficiente à formação da convicção do magistrado 
a quo. Não se pode olvidar que o destinatário é o juiz, que, por sua vez, sentiu-se 
suficientemente esclarecido sobre o tema. Não é direito subjetivo da parte, a pretexto de 
supostos esclarecimentos, a postulação de realização de nova perícia, tão só porque a 
conclusão médica que lhe foi desfavorável. (TRF3, Processo Ap 00191295920114039999 
SP, Orgão Julgador SÉTIMA TURMA Publicação e-DJF3, 06/12/2017 Julgamento 27 de 
Novembro de 2017, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO) 

A alternativa D está incorreta. Não pode receber parte em RPV e parte em precatório. É 
um ou outro. 

Lei 10.259/01, Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito 
em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados 
da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência 
mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 
precatório. 

§ 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 
definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, 
terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 
Especial Federal Cível (art. 3o, caput). 

§ 2o Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário 
suficiente ao cumprimento da decisão. 

§ 3o São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo 
que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no § 1o deste artigo, e, em 
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parte, mediante expedição do precatório, e a expedição de precatório complementar ou 
suplementar do valor pago. 

§ 4o Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no § 1o, o pagamento far-se-á, 
sempre, por meio do precatório, sendo facultado à parte exeqüente a renúncia ao crédito 
do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da 
forma lá prevista. 

 

 

5 - DIREITO CIVIL 

5.1 – 2016 

 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa incorreta: 

a) Realizando-se o casamento no exterior, pela autoridade estrangeira, será aplicada a lei do local 
da celebração com relação aos impedimentos dirimentes e às formalidades. 

b) O casamento de um brasileiro, domiciliado ou não no exterior, celebrado perante a autoridade 
consular brasileira, submete-se ao direito brasileiro, constituindo-se exceção à regra da “lex loci 
celebrationis”. 

c) Somente se os nubentes forem estrangeiros poderão celebrar o casamento no Brasil perante o 
cônsul do país de ambos, segundo a lei do Estado da autoridade celebrante, configurando-se 
exceção à regra da “lex loci celebrationis”. 

d) O casamento celebrado no exterior, observadas todas as regras do direito local estrangeiro, 
será sempre válido no Brasil. 

Comentários 

A alternativa D está incorreta. Não será sempre válido, pois é possível se aplicar o art. 17, 
LINDB, a exemplo para casamento contraído em país que aceita a bigamia ou mesmo casamento 
com menor. 

Art. 17, LINDB. O casamento celebrado no exterior não será válido no Brasil se ofender a 
soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. 

A alternativa A está correta. O art. 7º, §1º, LINDB diz que ao casamento realizado no Brasil, 
aplica-se a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. 
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Art. 7o A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e 
o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. 

§ 1o  Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos 
impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. 

Portanto, se o casamento for realizado no exterior, por autoridade estrangeira, aplica-se a 
lei do local da celebração. (lex loci celebrationis). 

A alternativa B está correta. 

Art. 7º, § 2o O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades 
diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. (Redação dada pela Lei nº 
3.238, de 1957) 

A alternativa C está correta. 

Art. 7º, § 2o O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades 
diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. (Redação dada pela Lei nº 
3.238, de 1957) 

Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa incorreta: 

a) A expromissão é uma forma de novação subjetiva ativa, que implica a extinção da obrigação 
em favor do devedor secundário. 

b) São susceptíveis de cessão, por meio de escritura pública o direito à sucessão aberta e o quinhão 
do herdeiro. 

c) São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. 

d) Quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor ou o herdeiro do devedor que 
a infringir, e proporcionalmente à sua parte na obrigação. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta.  

No enunciado da assertiva, a novação é passiva, e não ativa. 

A novação subjetiva pode ser classificada em: 

a) ativa, em que há substituição do credor, criando uma nova obrigação, com extinção do 
vínculo primitivo (art. 360, III, CC). 

b) passiva, em que ocorre a substituição do devedor, que sucede ao antigo, ficando este 
último quite com o credor (art. 360, II, CC).  

A novação subjetiva passiva se subdivide em: 
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a) novação subjetiva passiva por expromissão: um 3º assume a dívida do devedor originário 
sem o consentimento deste.  

b) novação subjetiva passiva por delegação, em que a substituição do devedor é feita com 
o consentimento deste, pois é ele que indicará uma 3ª pessoa (delegatário) para assumir o seu 
débito, havendo concordância do credor. 

 Assim, o erro da alternativa A está em classificar a expromissão como uma forma de 
novação subjetiva ativa, quando o correto seria novação subjetiva passiva. 

A alternativa B está correta. 

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-
herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. 

A alternativa C está correta. 

Art. 1.812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. 

A alternativa D está correta. 

Da Cláusula Penal 

Art. 415. Quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor ou o herdeiro do 
devedor que a infringir, e proporcionalmente à sua parte na obrigação. 

Q3. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Sobre os defeitos do negócio jurídico, assinale a alternativa incorreta: 

a) O erro de cálculo não invalida o negócio jurídico; ele apenas autoriza a retificação da declaração 
de vontade. 

b) O erro não invalida o negócio jurídico quando a pessoa, a quem a manifestação de vontade se 
dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. 

c) A lesão não invalida o negócio jurídico se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte 
favorecida concordar com a redução do proveito. 

d) O estado de perigo não invalida o negócio jurídico se a parte beneficiada oferecer justa 
reparação pelo fato de ter se aproveitado da premente necessidade de a outra parte salvar-se. 

Comentários  

A alternativa D está incorreta. 

Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de 
salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume 
obrigação excessivamente onerosa. 

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz 
decidirá segundo as circunstâncias. 
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Enunciado 148, CJF –  Ao “estado de perigo” (art. 156) aplica-se, por analogia, o disposto 
no § 2º do art. 157". 

Art. 157, § 2o Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento 
suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. 

Portanto, o estado de perigo não invalidará o negócio jurídico "se for oferecido suplemento 
suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito" e não se a parte 
oferecer justa reparação. 

A alternativa A está correta. 

Art. 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. 

A alternativa B está correta. 

Art. 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa, a quem a 
manifestação de vontade se dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da 
vontade real do manifestante. 

A alternativa C está correta. 

Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por 
inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da 
prestação oposta. 

§ 2o Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou 
se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. 

Q4. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa incorreta: 

a) Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. 

b) Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste, para todos os efeitos, a solidariedade. 

c) A remissão da dívida feita por um dos credores em obrigação indivisível extingue esta para com 
os demais credores. 

d) A remissão da dívida feita por um dos credores solidários extingue a obrigação com relação ao 
devedor, devendo aquele credor responder aos outros pela parte que lhes caiba. 

Comentários  

A alternativa C está incorreta. 

Art. 262. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os 
outros; mas estes só a poderão exigir, descontada a quota do credor remitente. 

A alternativa A está correta. 

Art. 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. 

A alternativa B está correta. 
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Art. 271. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste, para todos os efeitos, 
a solidariedade. 

A alternativa D está correta. 

Art. 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos 
outros pela parte que lhes caiba. 

Q5. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Sobre a prescrição e a decadência no Direito Civil, marque a alternativa incorreta: 

a) Se a pretensão aos alimentos se fundar em relação de Direito Público (alimentos devidos pelo 
Estado), o prazo prescricional será de 2 anos. 

b) A pretensão à reparação civil por danos materiais extracontratuais prescreve em três anos. 

c) É nula a renúncia à decadência fixada em lei. 

d) O prazo máximo da prescrição é de dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. 

Direito administrativo. Verba alimentar. Servidor público. Prescrição quinquenal. Nos 
casos em que se discute o direito de servidor à verba alimentar decorrente da relação de 
direito público, a prescrição é a quinquenal disposta no art. 1º do Dec. n. 20.910/1932, e 
não a bienal do art. 206, § 2º, do CC. O conceito jurídico de prestação alimentar fixado 
no Código Civil não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar, 
pois faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis 
com as percebidas em vínculo de direito público. Precedentes citados: AgRg no AREsp 
164.513-MS, DJe 27/8/2012, e AgRg no AREsp 16.494-RS, DJe 3/8/2012. AgRg no AREsp 
231.633-AP, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 23/10/2012. 

A alternativa B está correta. 

Art. 206. Prescreve: §3° Em três anos: V - a pretensão de reparação civil. 

A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo 
prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), se não houver previsão legal de prazo 
diferenciado. 

O acórdão embargado, da Terceira Turma, reconheceu a aplicabilidade do prazo 
prescricional trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) aos casos de responsabilidade civil 
contratual. Já os acórdãos paradigmas, provenientes das Turmas integrantes da Primeira 
Seção, reconhecem que a pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento 
contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal (art. 205, do Código Civil). Um 
primeiro aspecto que deve ser levado em conta é que o diploma civil detém unidade 
lógica e deve ser interpretado em sua totalidade, de forma sistemática. Destarte, a partir 
do exame do Código Civil, é possível se inferir que o termo "reparação civil" empregado 
no art. 206, § 3º, V, somente se repete no Título IX, do Livro I, da Parte Especial do 
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diploma, o qual se debruça sobre a responsabilidade civil extracontratual. De modo 
oposto, no Título IV do mesmo Livro, da Parte Especial do Código, voltado ao 
inadimplemento das obrigações, inexiste qualquer menção à "reparação civil". Tal 
sistematização permite extrair que o código, quando emprega o termo "reparação civil", 
está se referindo unicamente à responsabilidade civil aquiliana, restringindo a 
abrangência do seu art. 206, § 3º, V. E tal sistemática não advém do acaso, e sim da 
majoritária doutrina nacional que, inspirada nos ensinamentos internacionais provenientes 
desde o direito romano, há tempos reserva o termo "reparação civil" para apontar a 
responsabilidade por ato ilícito stricto sensu, bipartindo a responsabilidade civil entre 
extracontratual e contratual (teoria dualista), ante a distinção ontológica, estrutural e 
funcional entre ambas, o que vedaria inclusive seu tratamento isonômico. Sob outro 
enfoque, o contrato e seu cumprimento constituem regime principal, ao qual segue o 
dever de indenizar, de caráter nitidamente acessório. A obrigação de indenizar assume 
na hipótese caráter acessório, pois advém do descumprimento de uma obrigação 
principal anterior. É de se concluir, portanto, que, enquanto não prescrita a pretensão 
central alusiva à execução específica da obrigação, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não 
exista outro prazo específico), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento 
acessório relativo às perdas e danos advindos do descumprimento de tal obrigação 
pactuada, sob pena de manifesta incongruência, reforçando assim a inaplicabilidade ao 
caso de responsabilidade contratual do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. 

(...) 

Não se mostra coerente ou lógico admitir que a prescrição acessória prescreva em prazo 
próprio, diverso da obrigação principal, sob pena de se permitir que a parte lesada pelo 
inadimplemento promova demanda visando garantir a prestação pactuada mas não possa 
optar pelo ressarcimento dos danos decorrentes.”  

EREsp 1.281.594-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. Acd. Min. Felix Fischer, Corte 
Especial, por maioria, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019. 

A alternativa C está correta. 

Art. 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. 

A alternativa D está correta. 

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 

Q6. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Marque a alternativa correta, observando a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de 
Justiça: 

a) A simples propositura da ação de revisão de contrato inibe a caracterização da mora do autor. 

b) Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos não são devidos por aquele que praticou o 
crime. 
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c) A evicção consiste na perda parcial ou integral da posse ou da propriedade do bem, via de 
regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em 
decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição. 

d) Os conceitos de onerosidade excessiva e de imprevisão são sinônimos, tendo o legislador civil 
deles feito uso de modo indistinto. 

Comentários 

A alternativa C está correta. A assertiva descreve perfeitamente o instituto da evicção. 

Ademais, lembrem-se que: 

Para que o evicto possa exercer os direitos resultantes da evicção, na hipótese em que a 
perda da coisa adquirida tenha sido determinada por decisão judicial, não é necessário o 
trânsito em julgado da referida decisão. A evicção consiste na perda parcial ou integral 
do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribua seu uso, posse ou 
propriedade a outrem em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de 
aquisição. Pode ocorrer, ainda, em razão de ato administrativo do qual também decorra 
a privação da coisa. (...) (STJ, info 519). 

A alternativa A está incorreta.  

Súmula 380, STJ: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 
caracterização da mora do autor. 

 A alternativa B está incorreta.  

Súmula 186, STJ: Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente são 
devidos por aquele que praticou o crime. 

A alternativa D está incorreta.  

A teoria da imprevisão (art. 317, CC) e a da onerosidade excessiva (art. 478, CC) não podem 
ser tidas como idênticas.  

Segundo Flávio Tartuce, a primeira se aplica na revisão dos contratos, ao passo que a 
segunda é aplicável em caso de resolução.  

Porém, em atenção ao princípio da conservação dos contratos, a doutrina majoritária tem 
admitido a aplicação do art. 478, CC à revisão do contrato e não apenas à sua extinção.  

Enunciado 176, JDC do CJF: Em atenção ao principio da conservação dos negócios 
jurídicos, o art. 478, CC deverá conduzir, sempre que possivel, à revisão judicial dos 
contratos e não à resolução contratual. 

Ademais, a lei fala acontecimento imprevisível no 317 e acontecimento imprevisível e 
extraordinário no art. 478.  

Enunciado 17, JDC do CJF: Art. 317: a interpretação da expressão “motivos 
imprevisíveis”, constante do art. 317 do novo Código Civil, deve abarcar tanto causas de 
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desproporção não previsíveis como também causas previsíveis, mas de resultados 
imprevisíveis. 

Enunciado 175, JDC do CJF: Art. 478: A menção à imprevisibilidade e à 
extraordinariedade, insertas no art. 478 do Código Civil, deve ser interpretada não 
somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio, mas também em relação às 
conseqüências que ele produz. 

Q7. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Sobre o Direito de Família e das Sucessões, marque a alternativa incorreta: 

a) São susceptíveis de cessão, por meio de escritura pública o direito à sucessão aberta e o quinhão 
do herdeiro. 

b) São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. 

c) A pensão alimentícia incide sobre a gratificação natalina e a gratificação de férias. 

d) O casamento é nulo quando contraído por enfermo mental sem o necessário discernimento 
para a vida civil. 

Comentários 

A alternativa D está incorreta. A previsão dessa nulidade foi revogada pelo Estatuto da 
Deficiência. 

Art. 1.548. É nulo o casamento contraído: 

I - pelo enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil; I 
- (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) II - por infringência de 
impedimento. 

Art. 1.550 § 2º A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá 
contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu 
responsável ou curador. 

A alternativa A está correta.  

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-
herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. 

A alternativa B está correta.  

Art. 1.812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. 

A alternativa C está correta. O STJ decidiu, na forma de recursos repetitivos, que a pensão 
alimentícia incide sobre o 13º e as férias.  

DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TERÇO 
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO SOB A TÉCNICA DO ART. 
543-C DO CPC. 1. Consolidação da jurisprudência desta Corte no sentido da incidência 
da pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, 
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também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias. 
2. Julgamento do especial como representativo da controvérsia, na forma do art. 543-C 
do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ - Procedimento de Julgamento de Recursos 
Repetitivos. 3. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1106654/RJ). 

Cuidado: Caso seja a pensão arbitrada por valor fixo mensal e não percentual sobre 
remuneração, salário, provento, etc, não haverá a incidência sobre 13º e férias.  

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. VERBA ALIMENTAR ARBITRADA EM VALOR FIXO. DÉCIMO 
TERCEIRO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Esta Corte recentemente proclamou a tese segundo a 
qual, tendo sido a obrigação alimentar arbitrada em valor fixo, descabe cogitar da 
incidência de descontos sobre o décimo terceiro salário do alimentante (REsp 
1332808/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 
24/02/2015).  

Q8. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Sobre os contratos em espécie, assinale a alternativa correta: 

a) O contrato de seguro por danos pessoais não compreende os danos morais, devendo haver 
cláusula expressa com tal previsão de cobertura. 

b) A cláusula especial de venda sobre documentos transforma o negócio de compra, de modo 
que a transferência documentária faz as vezes da tradição real. 

c) São elementos essenciais categoriais da compra e venda o preço, a coisa e a tradição. 

d) A locação por tempo determinado cessa de pleno direito findo o prazo estipulado, mediante 
notificação ou aviso prévio obrigatório. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

De fato, o que caracteriza a compra e venda sobre documentos é a transferência da 
propriedade a partir da entrega dos títulos representativos da propriedade, em substituição à 
tradição real. 

Art. 529. Na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do 
seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato ou, no silêncio 
deste, pelos usos. 

A alternativa A está incorreta. 

Súmula n. 402, STJ: O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos 
morais, salvo cláusula expressa de exclusão.  

A alternativa C está incorreta. São elementos constitutivos da compra e venda o preço, a 
coisa e o consentimento, e não a tradição. 
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Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde 
que as partes acordarem no objeto e no preço. 

A compra e feita se aperfeiçoa com o acordo quanto ao objeto e preço. Por esse acordo, 
um dos contratantes se obriga a, posteriormente, transferir o domínio de certa coisa. 

Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o 
domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. 

A alternativa D está incorreta.   

Art. 573. A locação por tempo determinado cessa de pleno direito findo o prazo 
estipulado, independentemente de notificação ou aviso. 
 
Art. 574. Se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição 
do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo 
determinado. 
 

Q9. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Relativamente às pessoas jurídicas, marque a alternativa correta: 

a) Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão, em qualquer caso, pela 
maioria de votos dos presentes. 

b) Compete privativamente às assembleias gerais das associações a destituição e a eleição dos 
administradores, bem como a alteração dos estatutos. 

c) Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão incorporados 
em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante, independentemente do que 
dispuser o instituidor. 

d) É obrigatória a inclusão de norma estatutária nas associações que preveja o direito de recorrer 
dos associados na hipótese de sua exclusão. 

Comentários 

A alternativa D está correta.  

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: II - os requisitos para 
a admissão, demissão e exclusão dos associados; III - os direitos e deveres dos 
associados;  

Art. 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida 
em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no 
estatuto. 

A alternativa A está incorreta. 

Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela 
maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. 
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A alternativa B está incorreta. A eleição dos administradores não cabe privativamente à 
assembleia geral.  

Art. 59. Compete privativamente à assembleia geral:  

I – destituir os administradores;  

II – alterar o estatuto.  

Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos I e II deste artigo é 
exigido deliberação da assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum 
será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. 

A alternativa C está incorreta. 

Art. 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se 
de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se 
proponha a fim igual ou semelhante. 

Q10. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Considerando a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa 
incorreta: 

a) A correção monetária do valor da indenização do dano material incide desde a data do 
arbitramento. 

b) São cumuláveis as pretensões ao dano moral, ao dano estético e ao dano material decorrentes 
do mesmo fato. 

c) A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. 

d) São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela 
imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. 

Súmula 43, STJ: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do 
efetivo prejuízo. 

Súmula 54, STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 
responsabilidade extracontratual. 

Súmula 362, STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide 
desde a data do arbitramento. 
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Vejam tabela elaborada por Márcio Cavalcante34: 

Danos Materiais 

Juros moratórios 

1 – Responsabilidade extracontratual: os 
juros fluem a partir do evento danoso 
(art. 398 e súmula 54, STJ) 

Súmula 54, STJ: Os juros moratórios 
fluem a partir do evento danoso, em caso 
de responsabilidade extracontratual. 

2 – Responsabilidade contratual: 

2.1 – Obrigação líquida (mora ex re): 
contados a partir do vencimento (art. 
397, CC); 

.2 – Obrigação ilíquida (mora ex 
persona): contados a partir da citação 
(art. 405, CC). 

Correção monetária 

Incide correção monetária a partir da 
data do efetivo prejuízo. 

Súmula 43, STJ: Incide correção 
monetária sobre dívida por ato ilícito a 
partir da data do efetivo prejuízo. 

 

  

Danos Morais 

Juros moratórios 

1 – Responsabilidade extracontratual: os 
juros fluem a partir do evento danoso 
(art. 398 e súmula 54, STJ) 

Súmula 54, STJ: Os juros moratórios 
fluem a partir do evento danoso, em caso 
de responsabilidade extracontratual. 

2 – Responsabilidade contratual: 

2.1 – Obrigação líquida (mora ex re): 
contados a partir do vencimento (art. 
397, CC); 

Correção monetária 

Incide correção monetária a partir da 
data do arbitramento. 

Súmula 362, STJ: A correção monetária 
do valor da indenização do dano moral 
incide desde a data do arbitramento. 

 

 

34 https://www.dizerodireito.com.br/2013/07/termo-inicial-dos-juros-de-mora-e-da.html  

https://www.dizerodireito.com.br/2013/07/termo-inicial-dos-juros-de-mora-e-da.html
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.2 – Obrigação ilíquida (mora ex 
persona): contados a partir da citação 
(art. 405, CC). 

A alternativa B está correta.  

Súmula 37, STJ: São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos 
do mesmo fato. 

Súmula 387 - É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.   

A alternativa C está correta.  

Súmula 388 do STJ: A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. 

Não confundir com a Súmula 370 do STJ. 

Súmula 370, STJ: Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-
datado. 

A alternativa D está correta. 

Súmula 221 do STJ: São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente 
de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo 
de divulgação. 

Q11. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Sobre a posse, assinale a alternativa incorreta: 

a) A acessão possessória pode-se dar de modo facultativo ou por continuidade do direito recebido 
do antecessor. 

b) Admite-se o convalescimento da posse violenta e da posse clandestina. 

c) A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias 
façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. 

d) O reivindicante, quando obrigado, indenizará as benfeitorias ao possuidor de má-fé pelo valor 
atual. 

Comentários 

A alternativa D está incorreta. 

Art. 1.222. O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, 
tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo; ao possuidor de boa-fé 
indenizará pelo valor atual. 

A alternativa A está correta. 

Art. 1.207. O sucessor universal (casos de herança legítima) continua de direito a posse 
do seu antecessor; e ao sucessor singular (casos de compra e venda, doação, legado) é 
facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais. 
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A alternativa B está correta. 

A posse justa/injusta, classificação que leva em conta elementos externos, visíveis, é 
caraterizada pela existência ou não da violência, clandestinidade e precariedade. 

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. 

A posse violenta nasce da força. 

Ex1: invasão de uma fazenda, de um terreno urbano, o roubo de um bem.  

A posse clandestina é adquirida na ocultação (ex: o furto), às escondidas, não ensejando 
percepção do proprietário a respeito dessa ilicitude (o que faria com que pudesse agir em 
desforço possessório – art. 1.210, §1º, CC). 

Por fim, a posse precária é a posse injusta que nasce do abuso de confiança. 

Ex1: o comodatário que findo o empréstimo não devolve o bem; o inquilino que não 
devolve a casa ao término da locação. 

Todas essas três espécies de posse injusta na verdade não são posse, mas detenção.  

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não 
autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a 
violência ou a clandestinidade. 

Segundo a doutrina35, pela parte final do dispositivo, a detenção violenta e a clandestina 
podem convalescer, isto é, virar posse quando cessar a violência ou a clandestinidade. 

Ex1: Ladrão passa a usar a coisa publicamente, sem oposição ou contestação do 
proprietário.  

 Obs1: A detenção precária, por sua vez, jamais convalesce. 

A alternativa C está correta. 

C) A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as 
circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.   

Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as 
circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. 

Esse artigo trata da união das posses, a continuação da posse pela soma do tempo do atual 
possuidor com o de seus antecessores.  

A união das posses subdivide-se em: 

 

 

35 http://rafaeldemenezes.adv.br/aula/direitos-reais/aula-3-4/ 

http://rafaeldemenezes.adv.br/aula/direitos-reais/aula-3-4/


 

 

 

 

 

  
 

  

121 
280 

i) sucessio possessionis e  

ii) accessio possessionis. 

Na sucessio possessionis ou sucessão possessória (que se dá a título universal) não há 
propriamente uma aquisição da posse, mas a passagem de um patrimônio inteiro. Os herdeiros 
continuam a posse dos bens da herança, já que, pelo princípio da saisine (art. 1.784 do CC), não 
se pode destacar a nova posse da antiga.  

Na accessio possessionis, que sempre se verifica inter vivos e por meio de relação jurídica 
(ex: compra e venda), o sucessor singular tem a faculdade de unir a sua posse à do antecessor.  

Segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, se optar pela não união, sua posse 
pode obter a vantagem de se liberar dos vícios que maculavam a relação possessória anterior.  

Doutro lado, caso decida somar as posses, poderá alcançar com maior rapidez o prazo de 
usucapião. 

 

5.2 - 2018 

 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Em tema de responsabilidade civil, é INCORRETO afirmar: 

a) O incapaz não responde por prejuízos que causar, exceto se os responsáveis por ele não tiverem 
a obrigação de fazê-lo ou se não dispuserem de meios suficientes. 

b) É do dono ou detentor do animal que causar dano o ônus de provar que o fato ocorreu por 
culpa da vítima ou força maior. 

c) É de cinco anos o prazo prescricional para a pretensão de restituição de valores pagos a título 
de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico imobiliário. 

d) O dono do edifício ou construção responde por danos que decorrerem de sua ruína por falta 
de reparos cuja necessidade, segundo a lei, fosse manifesta. 

Comentários 

A assertiva C está incorreta. 

Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título 
de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou 
atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC). (STJ, REsp n. 1.551.956/SP) 

A assertiva A está correta. 

Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele 
responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
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A assertiva B está correta. 

CC, Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não 
provar culpa da vítima ou força maior. 

A assertiva D está correta. 

CC, Art. 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de 
sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. 

Sobre a comissão de corretagem ou SATI, lembrem-se do acórdão do STJ firmado sob a 
sistemática de recursos repetitivos. 

É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de 
pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de 
unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente 
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da 
comissão de corretagem. Registre-se que o principal ponto controvertido é a verificação 
da possibilidade de transferência pelo vendedor (incorporadora) ao comprador 
(consumidor), mediante cláusula contratual, da obrigação de pagar a comissão de 
corretagem. A questão é especialmente relevante, pois deve ser aferida a validade dessa 
cláusula na perspectiva do Direito do Consumidor, uma vez que se trata, em regra, de 
relação de consumo (art. 2º e 3º do CDC). Discute-se, em outras palavras, a possibilidade 
de assunção da dívida relativa à comissão de corretagem pelo consumidor. A prática 
comercial tem evidenciado que as incorporadoras têm efetivamente transferido, expressa 
ou implicitamente, esse custo para o consumidor. A principal vantagem para as 
incorporadoras é a terceirização desse serviço a profissionais da área de corretagem. 
Outra vantagem dessa transferência para as incorporadoras seria a redução da base de 
cálculo dos tributos incidentes sobre a aquisição da unidade imobiliária. E a terceira 
vantagem seria a desnecessidade de restituição do valor da corretagem, em caso de 
desfazimento da promessa de compra e venda, uma vez que o pagamento passa a ser 
feito diretamente ao corretor. Afasta-se, desde logo, a alegação de venda casada, pois 
ocorre apenas a terceirização dessa atividade de comercialização de unidades imobiliárias 
para profissionais do setor, concentrando-se a incorporadora na sua atividade de 
construção de imóveis. Essas vantagens obtidas pelas incorporadoras, 
independentemente da verificação da sua licitude do ponto de vista fiscal, não causam 
prejuízo econômico para os consumidores, pois o custo da corretagem, mesmo nos 
contratos entre particulares, é normalmente suportado pelo comprador, seja embutido 
no preço, seja destacado deste. Observe-se que o Direito do Consumidor, apesar de seu 
marcado caráter protetivo, não chega ao ponto de subverter a natureza onerosa das 
relações negociais no mercado de consumo, exigindo apenas transparência no seu 
conteúdo. Desse modo, sob a ótica do repasse de custos e despesas, chega-se 
diretamente à conclusão no sentido da inexistência de prejuízo aos consumidores com a 
assunção de dívida, pois, não fosse desse modo, o custo seria embutido no preço total 
da compra e venda. Pode-se concluir, portanto, que, em princípio, é válida a cláusula que 
transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, exigindo-
se apenas transparência nessa atribuição. Além disso, no âmbito das relações de 
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consumo, a informação adequada sobre os produtos e serviços não é apenas um direito 
do consumidor, mas um dever imposto ao fornecedor, conforme se pode extrair, dentre 
outros, dos arts. 31, 46 e 52 do CDC. O dever de informação constitui um dos princípios 
consectários lógicos do princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no CC (art. 422), 
como no CDC (art. 4º, III), consubstanciando os deveres de probidade, lealdade e 
cooperação, que deve pautar não apenas as relações de consumo, mas todas as relações 
negociais. Esse dever de informação é de tal modo acentuado que, segundo doutrina, a 
relação de consumo estaria regida pela regra caveat praebitor (acautele-se fornecedor), 
que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o 
consumidor, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização 
objetiva por eventual dano causado, ao passo que, num sistema jurídico liberal, aplica-se 
a regra inversa, caveat emptor (acautele-se comprador), incumbindo ao comprador o ônus 
de buscar as informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretende celebrar. O 
dever de informação referente ao preço na venda a crédito encontra-se regulamentado 
tanto pelo art. 52 do CDC como pelo art. 3° Decreto n. 5.903/2006, exigindo do 
fornecedor clareza acerca do preço total dos produtos e serviços, discriminando-se as 
principais parcelas que o integram. Registre-se que o preço total, como o próprio nome 
indica, representa o quanto o consumidor terá que pagar para adquirir o produto ou 
contratar serviço, sem nenhum acréscimo pecuniário. Para cumprir essa obrigação de 
informação, deve a incorporadora informar ao consumidor, até o momento de celebração 
do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade 
imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que essa venha a ser 
paga destacadamente. Efetivamente, nos termos do disposto no art. 30 do CDC, toda 
informação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor. Desse modo, 
uma vez ofertada à venda uma unidade autônoma, o fornecedor fica vinculado à proposta, 
que deve ser devidamente respeitada, inclusive integrando o contrato posteriormente 
celebrado. Na hipótese de recusa no cumprimento da proposta, o CDC assegura a 
possibilidade de se exigir o cumprimento forçado dela, dentre outras alternativas. REsp 
1.599.511-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, por unanimidade, 
julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016. 

Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018  

Em relação ao contrato de depósito voluntário, é CORRETO afirmar: 

a) O depositário poderá deixar de restituir a coisa, dentre outras razões, se houver motivo razoável 
para suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida pelo depositante. 

b) O depositário poderá furtar-se à restituição da coisa se houver fundamento para alegar 
compensação, mesmo que essa última não se funde em outro contrato de depósito. 

c) Sendo dois ou mais depositantes e divisível a coisa depositada, o depositário só entregará a 
cada um a respectiva parte, ainda que entre eles haja solidariedade. 

d) A prova da existência do contrato pode ser feita exclusivamente por testemunhas, 
independentemente do respectivo valor. 
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Comentários 

A assertiva A está correta. 

Art. 633. Ainda que o contrato fixe prazo à restituição, o depositário entregará o depósito 
logo que se lhe exija, salvo se tiver o direito de retenção a que se refere o art. 644, se o 
objeto for judicialmente embargado, se sobre ele pender execução, notificada ao 
depositário, ou se houver motivo razoável de suspeitar que a coisa foi dolosamente 
obtida.  

Art. 634. No caso do artigo antecedente, última parte, o depositário, expondo o 
fundamento da suspeita, requererá que se recolha o objeto ao Depósito Público. 

A assertiva B está incorreta. 

Art. 638. Salvo os casos previstos nos arts. 633 e 634, não poderá o depositário furtar-se 
à restituição do depósito, alegando não pertencer a coisa ao depositante, ou opondo 
compensação, exceto se noutro depósito se fundar. 

A assertiva C está incorreta. 

Art. 639. Sendo dois ou mais depositantes, e divisível a coisa, a cada um só entregará o 
depositário a respectiva parte, salvo se houver entre eles solidariedade. 

A assertiva D está incorreta. A regra geral realmente é a permissão para comprovação 
exclusiva por meio de prova testemunhal. 

O CPC/73 e CC tinham as seguintes previsões: 

CPC, Art. 401. A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor 
não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram 
celebrados. 

CC, Art. 227. Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admite 
nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo 
vigente no País ao tempo em que foram celebrados. (Revogado pela Lei n º 13.105, de 
2015) 

Parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é 
admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. 

Tinha mais valor, pois, a prova documental nos contratos cujo valor superasse 10 SM, 
servindo a prova testemunhal como meramente complementar. 

Contudo, o NCPC não repetiu o art. 401 do antigo código, bem como revogou o caput do 
art. 227 (acrescentando o parágrafo único), de modo que a regra acima inexiste, isto é, a prova 
exclusivamente testemunhal é admissível para discussões sobre contratos cujo valor ultrapasse dez 
vezes o maior salário mínimo do país. 

Art. 227, parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova 
testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito.  
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Porém, é possível que alguns negócios exijam forma especial. 

E, no caso, a questão se refere ao depósito voluntário e este exige forma especial. 

Art. 212.Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado 
mediante: I- confissão, II - documento, III - testemunha, IV - presunção, V - perícia.  

Art. 646. O depósito voluntário provar-se-á por escrito. 

Q3. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

É direito do credor hipotecário: 

a) Impedir que sobre o prédio hipotecado se constitua penhor rural. 

b) Sendo ele credor de segunda hipoteca, promover a execução sobre o imóvel mesmo antes de 
vencida a primeira, ainda que não seja insolvente o devedor. 

c) Celebrar hipoteca para garantia de dívida futura ou condicionada, ainda que não seja indicado 
o valor máximo do crédito a ser garantido. 

d) Sendo ele credor de hipoteca legal, exigir do devedor que reforce a garantia com outros bens, 
se demonstrar a insuficiência dos imóveis especializados. 

Comentários 

A alternativa D está correta.  

Art. 1.490. O credor da hipoteca legal, ou quem o represente, poderá, provando a 
insuficiência dos imóveis especializados, exigir do devedor que seja reforçado com outros. 

A assertiva A está incorreta. A hipoteca é direito real de garantia, não podendo tolher o 
direito de disposição do proprietário, que poderá aliená-lo (art. 1.475) e até mesmo constituir 
outras garantias reais sobre o mesmo imóvel (art. 1.476). 

Art. 1.475. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. 

Parágrafo único. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário, se o imóvel for 
alienado. 

Art. 1.476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, 
mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor. 

A assertiva B está incorreta. O credor da segunda hipoteca só pode executar o bem 
especializado antes do credor da primeira hipoteca se o proprietário/devedor hipotecário for 
insolvente.  

Art. 1.477. Salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, 
embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira. 

Parágrafo único. Não se considera insolvente o devedor por faltar ao pagamento das 
obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira. 

A assertiva B está incorreta.  
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Art. 1.487. A hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou 
condicionada, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido. 

Q4. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Sobre o contrato de seguro, é INCORRETO afirmar: 

a) Ele será nulo se estipulado para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado ou do 
beneficiário. 

b) Se o segurado fizer declaração inexata ou omitir circunstância que possa influir na aceitação da 
proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, mas nesse caso não ficará obrigado 
a pagar o prêmio vencido. 

c) No seguro de vida, o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato, 
ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. 

d) Se o segurador expedir a apólice sabedor de que o risco que o contrato pretendia cobrir estava 
superado fica obrigado a pagar em dobro o prêmio estipulado. 

Comentários 

A alternativa B está incorreta. 

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou 
omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, 
perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. 

A questão exigiu o conhecimento estrito da lei seca. 

Contudo, cuidado para interpretações doutrinárias. 

Enunciado 585 da VII Jornada de Direito Civil: impõe-se o pagamento de indenização do 
seguro mesmo diante de condutas, omissões ou declarações ambíguas do segurado que 
não guardem relação com o sinistro. 

Enunciado 374 da 4ª Jornada de Direito Civil: No contrato de seguro, o juiz deve proceder 
com equidade, atentando às circunstâncias reais, e não a probabilidades infundadas, 
quanto à agravação dos riscos.  

Súmula 234 TJRJ: não exclui a indenização securitária a informação errônea prestada pelo 
segurado que não importe em agravamento do risco. 

A alternativa A está correta.  

Art. 762. Nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do 
segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro.  

A alternativa C está correta.  

Súmula 610-STJ: O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato 
de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da 
reserva técnica formada.  STJ. 2ª Seção. Aprovada em 25/04/2018, DJe 07/05/2018. 
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É a interpretação mais atual dada pelo STJ aos seguintes dispositivos do CC. 

Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de 
carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. Parágrafo 
único: No caso deste artigo o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante 
da reserva técnica já formada.  

Art. 798. O beneficiário não tem o direito ao capital estipulado quando o segurado se 
suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução 
depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.  

Parágrafo único: Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é nula a cláusula contratual 
que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado. 

Vale ressaltar que, antes da súmula 610, STJ, o STJ e STF tinham outro posicionamento. 

Súmula 61, STJ (cancelada): O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado. 

Súmula 105, STF (superada): Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado 
no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro. 

A alternativa D está correta.  

Art. 773, CC. O segurador que, ao tempo do contrato, sabe estar passado o risco de que 
o segurado se pretende cobrir, e, não obstante, expede a apólice, pagará em dobro o 
prêmio estipulado. 

Q5. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Haverá simulação a gerar invalidade do negócio jurídico quando: 

a) Aquele que recebeu documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte formá-lo 
ou completa-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário. 

b) A parte alterar documento mediante a supressão ou interpolação unilateral de texto. 

c) O negócio aparentar conferir direitos a pessoas diversas às quais efetivamente eles se conferem. 

d) O ato envolver a transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida quando já insolvente o 
devedor; ou a tal condição reduzido pelos referidos atos. 

Comentários 

A alternativa C está correta.  

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido 
for na substância e na forma. 

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: 

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais 
realmente se conferem, ou transmitem; 

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; 
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III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. 

A alternativa A está incorreta. Na simulação, as partes estão de acordo em celebrar acordo 
eivado de vício, simulando a existência do inexistente ou dissimulando a existência de algo. 

Nesse viés, o preenchimento de documento em desconformidade com o pactuado com a 
outra parte, por não envolver conluio, não configura simulação, podendo configurar, claro, 
violação de diversos outros deveres contratuais e da boa-fé. 

A alternativa B também está incorreta pelo mesmo motivo. Havendo alteração unilateral, 
não há conluio entre as partes e, portanto, simulação. 

A alteração do documento pode configurar, em tese, o crime de falsificação de documento 
particular (art. 298, CP). 

A alternativa D está incorreta. Essa é hipótese de fraude contra credores.  

Seção VI - Da Fraude Contra Credores 

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os 
praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o 
ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus 
direitos. 

 

Não se admite reconhecimento de fraude contra credores incidentalmente em outros 
processos, sendo indispensável o manejo de ação autônoma (ação pauliana ou revocatória). 

Súmula 195, STJ: Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra 
credores. (A fraude contra credores deve ser discutida em ação anulatória) 

Referida demanda pauliana tem natureza pessoal e não real, já que o credor não tem direito 
sobre o bem alienado, mas apenas garantia na pessoa do devedor. 

AÇÃO PAULIANA. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. DECADÊNCIA36. 

Trata-se de REsp oriundo de ação pauliana ajuizada pelo recorrido em desfavor do 
recorrente, devedor de cédula pignoratícia rural, e seus filhos, a quem doou todo o seu 
patrimônio. Posteriormente, após os réus terem acenado a necessidade de seus 
respectivos cônjuges comporem igualmente o polo passivo e quando já transcorrido o 
prazo de quatro anos, houve a citação dos demais réus. Assim, discute-se o 

 

 

36 CC, Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: I - 
no caso de coação, do dia em que ela cessar; II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, 
do dia em que se realizou o negócio jurídico; 
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reconhecimento da decadência, por terem alguns dos litisconsortes necessários sido 
citados apenas após decorrido o prazo de quatro anos para o ajuizamento da referida 
ação. Inicialmente, salientou o Min. Relator que a ação pauliana, como é sabido, tem 
natureza pessoal e não real, uma vez que os credores não têm qualquer direito sobre os 
bens alienados, mas apenas garantias consubstanciadas na pessoa do devedor e 
decorrentes da obrigação por ele assumida. Desse modo, não se tratando de ação real, 
não está configurada a hipótese do inciso I do § 1º do art. 10 do CPC, ou seja, não é 
necessária a citação dos cônjuges, exceto da esposa do devedor, por ser ela também 
doadora dos bens, pois participou do negócio jurídico fraudulento, sendo, portanto, 
imprescindível que figure no polo passivo da lide, tendo em vista sua condição de 
litisconsorte necessária, no que incide o inciso II do mesmo dispositivo legal. Frisou, ainda, 
que a citação extemporânea de litisconsorte necessário unitário, após decorrido o prazo 
de quatro anos para a propositura da ação que visa à desconstituição de negócio jurídico 
realizado com fraude a credores, não enseja a decadência do direito do credor e que o 
direito potestativo, por sua própria natureza, considera-se exercido no momento do 
ajuizamento da ação, quando então cessa o curso do prazo de decadência em relação a 
todos os partícipes do ato fraudulento. Dessarte, consignou que a decadência só não é 
obstada pelo ajuizamento da ação quando houver o reconhecimento de incompetência 
ou de defeito de forma, ou quando se puder inferir que a vontade do titular de exercer o 
direito não mais existe, como nos casos de perempção ou de desistência, o que não se 
configura na hipótese, visto que a decadência foi obstada no momento da propositura da 
demanda. Asseverou, por fim, não haver, no acórdão recorrido, qualquer ofensa ao art. 
178, § 9º, V, b, do CC/1916. Diante dessas considerações, entre outras, a Turma negou 
provimento ao recurso. REsp 750.135-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 
em 12/4/2011 (informativo 469). 

 
Fraude contra credores (direito civil) não se confunde com a fraude à execução (instituto de 

direito processual civil), tampouco com alienação ou oneração de objeto constrito judicialmente. 

Vejam o quadro comparativo37 elaborado por Didier e Leonardo da Cunha. 

                                                   Fraude 

 Contra credores À execução À execução com 
alienação ou oneração 

 

 

37 Cf. Didier, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 5, 7ª edição, Salvador: 
Juspodivm, p. 412. 
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de objeto de hipoteca 
judiciária ou outra 
constrição judicial 

Elemento objetivo Insolvência Pendência de ação 
real ou reipersecutória 
sobre a coisa alienada 
(art. 792, I) OU 
insolvência e 
litispendência (art. 
792, IV) OU 
litispendência 
executiva (art. 792, II). 

Litispendência e ato 
de constrição (art. 
792, III) 

Elemento subjetivo Ciência pelo 3º 
prejudicado do dano a 
ser provado pelo 
credor – salvo no NJ 
gratuito. 

Ciência pelo 3º 
prejudicado da 
litispendência – 
presumida em 
absoluto com 
averbação no registro 
competente da ação 
real ou 
reipersecutória, do 
processo de execução 
de quantia ou 
cumprimento de 
sentença (art. 828, 
CPC e enunciado 529, 
FPPC). 

 

Consequência Anulabilidade para 
alguns e ineficácia 
para outros (polêmica) 

Ineficácia relativa Ineficácia relativa 

Natureza Material – só protege 
crédito pecuniário. 

Processual – protege 
também obrigação de 
entregar coisa. 

Processual – só 
protege crédito 
pecuniário. 

Remédio judicial Ação pauliana 
(revocatória ou 
declaratória de 
ineficácia relativa, em 
alguns casos) 

Reconhecimento 
incidental à execução 
ou em embargos de 
terceiro. 

Reconhecimento 
incidental à execução 
ou em embargos de 
terceiro. 
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Prejuízos Para o credor Para o credor e para a 
prestação jurisdicional 

Para o credor e para a 
prestação jurisdicional 

Q6. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Em matéria de extinção dos contratos é CORRETO afirmar: 

a) Considerando os postulados da boa-fé objetiva e da função social do contrato, é eventualmente 
possível, mesmo diante do inadimplemento, recusar-se a resolução do contrato pela invocação da 
teoria do substancial adimplemento. 

b) Na resolução do contrato por onerosidade excessiva, segundo a lei, os efeitos da sentença que 
a decretar retroagirão ao momento da ocorrência dos acontecimentos tidos por extraordinários e 
imprevisíveis. 

c) A resilição unilateral é vedada e deve ser juridicamente qualificada como violação do contrato 
a justificar sua resolução por justa causa. 

d) Não havendo no contrato expressa cláusula resolutiva, não há como presumir que exista 
disposição tácita de tal natureza. 

Comentários 

A alternativa A está correta. A alternativa descreve exatamente o conteúdo do instituto do 
adimplemento substancial. Inclusive, é muito similar ao seguinte enunciado do CJF. 

Enunciado 361 CJF: O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais 
contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da 
boa-fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475. 

Em determinados casos, a resolução do contrato gera maiores danos do que a sua 
manutenção, mesmo diante do inadimplemento ínfimo. 

A exemplo, se a parte devedora cumpriu quase tudo que estava previsto no contrato (ex: 
eram 100 prestações, e ela pagou 95), a parte credora não terá direito de pedir a resolução do 
contrato porque, como faltou muito pouco, o desfazimento do pacto seria uma medida exagerada, 
desproporcional, injusta e violaria a boa-fé objetiva. 

Desse modo, havendo adimplemento substancial (adimplemento de grande parte do 
contrato), o credor teria apenas uma opção: exigir do devedor o cumprimento da prestação (das 
prestações) que ficou (ficaram) inadimplida(s) e pleitear eventual indenização pelos prejuízos que 
sofreu.  
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Obs1: O STJ38 afirma que são necessários três requisitos para a aplicação da teoria: 

a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; 

b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; 

c) deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor 
de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários. 

Obs2: Em outro julgado, o STJ39 pontuou que não se aplica a teoria do adimplemento 
substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. 

Veja as explicações de Márcio Cavalcante40: 

Devidamente comprovada a mora ou o inadimplemento, o DL 911/69 autoriza que o 
credor fiduciário possa se valer da ação de busca e apreensão, sendo irrelevante examinar 
quantas parcelas já foram pagas ou estão em aberto. 

Além disso, o art. 3º, § 2º do DL 911/69 prevê que o bem somente poderá ser restituído 
ao devedor se ele pagar, no prazo de 5 dias, a integralidade da dívida pendente. 

Dessa forma, a lei foi muito clara ao exigir a quitação integral do débito como condição 
imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Ou seja, nos 
termos da lei, para que o bem possa ser restituído ao devedor livre de ônus, é necessário 
que ele quite integralmente a dívida pendente. 

Assim, mostra-se incongruente impedir a utilização da ação de busca e apreensão pelo 
simples fato de faltarem poucas prestações a serem pagas, considerando que a lei de 
regência do instituto expressamente exigiu o pagamento integral da dívida pendente. 

Incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas 

Vale mencionar, ainda, que a aplicação da teoria do adimplemento substancial para obstar 
a utilização da ação de busca e apreensão representaria um incentivo ao inadimplemento 
das últimas parcelas contratuais, considerando que o devedor saberia que não perderia o 
bem e que o credor teria que se contentar em buscar o crédito faltante por outras vias 
judiciais menos eficazes. 

Juros mais elevados 

Se fosse aplicada a teoria do adimplemento substancial para os contratos de alienação 
fiduciária, haveria um enfraquecimento da garantia prevista neste instituto fazendo com 
que as instituições financeiras começassem a praticar juros mais elevados a fim de 

 

 

38 STJ. 4ª Turma. REsp 1581505/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 18/08/2016. 
39 STJ. 2ª Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado 
em 22/2/2017 (Info 599). 
40 https://www.dizerodireito.com.br/2017/05/nao-se-aplica-teoria-do-adimplemento.html 
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compensar esses riscos. Isso seria prejudicial para a economia e para os consumidores em 
geral. 

Dessa forma, a propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir 
segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia 
nacional, ficaria comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento 
substancial. 

A alternativa B está incorreta.  

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das 
partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude 
de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução 
do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. 

A alternativa C está incorreta.  

A rescisão é gênero e possui as seguintes espécies: resolução (extinção do contrato por 
descumprimento) e resilição (dissolução por vontade bilateral ou unilateral, quando admissível por 
lei, de forma expressa ou implícita).  

Há expressa vedação da resilição no CC (art. 473), de modo que não há a vedação aduzida 
na alternativa. 

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o 
permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. 

A alternativa D está incorreta. Todo contrato possui uma cláusula resolutiva tácita, que 
permite a extinção do vínculo negocial em razão de causas supervenientes.  

Ademais, o próprio CC admite a sua existência. 

Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de 
interpelação judicial. 

Q7. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Em matéria de solidariedade, é INCORRETO afirmar: 

a) Se um dos credores solidários falecer, cada qual dos herdeiros só terá direito de exigir e receber 
a quota do crédito que corresponder ao seu quinhão, salvo se a obrigação for indivisível. 

b) Decisão judicial desfavorável a um dos credores solidários, ressalvada exceção pessoal que o 
devedor possa invocar em relação a qualquer daqueles, não pode prejudicar os demais. 

c) A propositura de demanda pelo credor somente em face de um ou de alguns dos devedores 
solidários configura renúncia tácita à solidariedade. 

d) Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, só o culpado 
responderá por eventuais perdas e danos. 

Comentários 
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A alternativa C está incorreta.  

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, 
parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais 
devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. 

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo 
credor contra um ou alguns dos devedores. 

Enunciado n. 348 da IV JDC do CJF: O pagamento parcial não implica, por si só, renúncia 
à solidariedade, a qual deve derivar dos termos expressos da quitação ou, 
inequivocamente, das circunstâncias do recebimento da prestação pelo credor. 

A alternativa A está correta. 

Art. 270. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só 
terá direito a exigir e receber a quota do crédito que corresponder ao seu quinhão 
hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. 

Art. 276. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será 
obrigado a pagar senão a quota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a 
obrigação for indivisível; mas todos reunidos serão considerados como um devedor 
solidário em relação aos demais devedores. 

Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald dizem que a pessoalidade dos integrantes da relação 
jurídica é fundamental para a preservação da obrigação solidária. Assumindo natureza intuitu 
personae, não será transmitida aos herdeiros dos credores ou devedores falecidos. Os sucessores, 
individualmente considerados, serão apenas credores ou devedores fracionários, assumindo ou 
respondendo apenas pelo montante correspondente à cota do falecido na obrigação (arts. 270 e 
276 do CC).  

A alternativa B está correta. 

Art. 274.  O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas 
o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor 
tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. (Redação dada pela Lei nº 13.105, 
de 2015)  

Significa dizer que numa demanda proposta por algum dos credores solidários, sendo 
julgado procedente o pedido e condenado o réu ao pagamento, o julgamento aproveita a todos 
os demais credores solidários, mesmo que não tenham participado do processo. 

Assim, caso o devedor entre com uma ação de inexigibilidade de débito contra um credor 
solidário que não participou da 1ª demanda, este poderá se defender suscitando a coisa julgada 
material. 

Doutro lado, caso da 1ª demanda seja improcedente, a coisa julgada não vinculará os 
credores solidários que não foram partes. 
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Trata-se, segundo Assumpção, de coisa julgada secundum eventum litis em relação aos 
terceiros41, pois a esses se estenderá a depender do resultado do processo. 

Obs1: De toda forma, a parte final do art. 274, CC protege um pouco o devedor, que 
poderá alegar exceção pessoal contra os demais credores que não fizeram parte do feito. 

  

1) Se o credor solidário perde, a coisa julgada não se estende aos demais credores 
solidários; 

2) Se o credor solidário perde, a coisa julgada se estende a qualquer um dos devedores, a 
menos que a improcedência do pedido se funde em exceção pessoal suscitada por aquele 
devedor naquele processo; 

3) Se o credor solidário ganha, a coisa julgada se estende aos demais credores, salvo se os 
devedores tiverem exceções pessoais que possam ser opostas aos credores não participantes do 
processo. 

4) Se o credor solidário ganha, essa coisa julgada não se estende aos demais devedores 
solidários que não participaram do processo. 

A alternativa D está correta. 

Art. 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, 
subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente; mas pelas perdas e danos só 
responde o culpado. 

Q8. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Sobre as obrigações indivisíveis é CORRETO afirmar: 

a) A remissão da dívida por um dos credores não extingue a dívida para com os demais. 

b) A indivisibilidade e solidariedade são fenômenos iguais, na medida em que, se a prestação não 
for divisível e houver mais de um devedor, cada um será obrigado pela totalidade. 

c) Havendo mais de um credor, é vedado a apenas um deles receber a prestação por inteiro. 

d) Elas podem se configurar mesmo quando o objeto seja prestação consistente em fazer, e ainda 
que a obrigação de fazer posteriormente se resolva em perdas e danos. 

 

 

41 Em relação às partes no processo a coisa julgada é pro et contra. Somente quanto à extensão aos terceiros (credores 
solidários) que a coisa julgada é secundum eventum litis. 
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Comentários 

A alternativa A está correta. 

Art. 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos 
outros pela parte que lhes caiba. 

Art. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida 
não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou 
relevada. 

A alternativa B está incorreta.  

A solidariedade se refere ao número de sujeitos submetidos ao mesmo regime dentro de 
uma relação jurídica, sejam credores ou devedores.  

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou 
mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. 

A indivisibilidade, por sua vez, diz respeito ao objeto da prestação (objeto material42). 

Art. 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um 
fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica, ou 
dada a razão determinante do negócio jurídico. 

A alternativa C está incorreta. É possível que um dos credores receba a prestação por 
inteiro. 

Art. 260. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira; 
mas o devedor ou devedores se desobrigarão, pagando: 

I - a todos conjuntamente; 

II - a um, dando este caução de ratificação dos outros credores. 

Art. 261. Se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros 
assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total. 

A alternativa D está incorreta. Se a obrigação indivisível se converte em perdas e danos, ela 
deixa de ser indivisível, pois passa a ser representada por uma quantia em dinheiro, sendo 
obrigação plenamente divisível entre os credores ou devedores. 

Art. 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. 

§ 1º Se, para efeito do disposto neste artigo, houver culpa de todos os devedores, 
responderão todos por partes iguais. 

 

 

42 Que é diferente da prestação em si (dar, fazer, não fazer). 
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§ 2º Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas 
perdas e danos. 

Q9. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Sobre o mandato, é CORRETO afirmar que: 

a) O substabelecimento deve observar a mesma forma pela qual foi outorgado o mandato. 

b) Sem prévia e expressa concordância do mandante, é vedado ao mandatário reter, do objeto da 
operação que lhe foi cometida, valor suficiente para remunerar o que for devido por força do 
mandato. 

c) Havendo valores líquidos, o mandatário pode compensar os prejuízos a que deu causa com os 
proveitos que, por outro lado, tenha granjeado ao seu constituinte. 

d) É possível estabelecer a irrevogabilidade do mandato quando ela for condição de um negócio 
bilateral ou quando tiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

Art. 684. Quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de um negócio bilateral, ou 
tiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será 
ineficaz. 

A alternativa A está incorreta. A forma pode ser diferente. 

Art. 655. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode 
substabelecer-se mediante instrumento particular.  

A alternativa B está incorreta. 

Art. 664. O mandatário tem o direito de reter, do objeto da operação que lhe foi 
cometida, quanto baste para pagamento de tudo que lhe for devido em consequência do 
mandato. 

A alternativa C está incorreta. 

Art. 669. O mandatário não pode compensar os prejuízos a que deu causa com os 
proveitos que, por outro lado, tenha granjeado ao seu constituinte. 

Atenção! mandatário pode reter pagamento (art. 664), mas não pode compensar prejuízos 
com lucros (art. 669). 

Q8. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018  

Durante o julgamento da Ação Penal nº 470 (“Mensalão”), a teoria do domínio do fato foi 
mencionada diversas vezes. Relativamente a essa teoria, leia as afirmações abaixo e, ao final, 
indique a alternativa CORRETA: 
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I. Foi retomada e desenvolvida pelo jurista alemão Claus Roxin, na década de 1960, e tem por 
função dogmática distinguir entre autor e partícipe.  

II. A ideia reitora dessa teoria é de que autor é quem atua com o domínio do fato; é a figura central 
do acontecer típico.  

III. Foi adotada pelo Código Penal brasileiro ao dispor que quem, de qualquer modo, concorre 
para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.  

IV. Segundo essa teoria, domínio do fato é o poder de evitar o fato. Assim, o chefe de uma 
organização criminosa responde pela mera posição. 

a) Apenas as afirmações I e III estão certas. 

b) Apenas as afirmações I e II estão certas. 

c) Apenas as afirmações II e IV estão certas. 

d) Apenas as afirmações III e IV estão certas. 

Comentários 

Apenas as assertivas I e II estão corretas. Apesar de normalmente se dizer que a Teoria do 
domínio do fato foi criada na Alemanha em 1939, por Hans Welzel (criador do finalismo penal), 
foi, na verdade, criação de August Hegler, de forma que Hans Welzel apenas aprimorou a teoria. 
Posteriormente, foi retomada e desenvolvida pelo jurista alemão Claus Roxin, na década de 1960.  

A proposta da teoria do domínio do fato é ampliar o conceito de autor, de forma que 
o autor é quem: 

   -  Pratica o núcleo do tipo. 

   -  Autor intelectual. 

   -  Autor mediato. 

   -  Aquele que tem o controle final do fato. 

      De acordo com Welzel, autor é aquele que figura como “senhor do fato”. Ex. chefe do 
PCC – Marcola –mandou matar o Diretor do presídio; ele tinha total controle final do fato. O 
Código Penal não adota expressamente nenhuma teoria. No entanto, embora não 
diga expressamente, adotou a teoria objetivo-formal, pois a teoria do domínio do fato foi 
introduzida no Brasil no final da década de 1990 e a reforma do CP já havia ocorrido. A teoria do 
domínio do fato vem sendo adotada pelo STF de forma pontual - em crimes praticados no 
contexto de organizações criminosas (“Mensalão” e “Lava-Jato”). No entanto, os mesmos 
Ministros utilizam a teoria objetivo-formal em relação à criminalidade comum. 
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Q9. TRF3/TRF 3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Relativamente aos crimes contra a ordem tributária, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal aplica-se não só aos crimes materiais e 
formais previstos na Lei nº 8.137/1990, mas também ao crime de descaminho. 

b) A adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) instituído pela Lei 
nº 13.245/2016, associada ao pagamento integral dos tributos devidos e multas antes do trânsito 
em julgado da sentença condenatória, acarretará a extinção da punibilidade. 

c) O parcelamento do débito sempre acarreta a suspensão do processo, mesmo que formalizado 
depois do recebimento da denúncia. 

d) Ainda que não se inicie perante o órgão fiscal competente o procedimento para constituir 
definitivamente o crédito tributário, é possível ao menos a instauração de procedimento 
investigatório para a apuração dos fatos supostamente criminosos. 

Comentários 

A alternativa B está correta. É o que prevê o artigo 5º, §1º e §2º, II, da Lei n. 13.245/2016. 

§ 1o O cumprimento das condições previstas no caput antes de decisão criminal, em 
relação aos bens a serem regularizados, extinguirá a punibilidade dos crimes previstos: 
I - no art. 1º e nos incisos I, II e V do art. 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 
1990; 
II - na Lei no 4.729, de 14 de julho de 1965; 
III - no art. 337-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); 
IV - nos seguintes arts. do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), quando exaurida sua potencialidade lesiva com a prática dos crimes previstos 
nos incisos I a III: 
a) 297; 
b) 298; 
c) 299; 
d) 304; 
V - (VETADO); 
VI - no caput e no parágrafo único do art. 22 da Lei no 7.492, de 16 de junho de 1986; 
VII - no art. 1o da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, quando o objeto do crime for 
bem, direito ou valor proveniente, direta ou indiretamente, dos crimes previstos nos 
incisos I a VI; 
VIII - (VETADO). 
§ 2º A extinção da punibilidade a que se refere o § 1o: 
I - (VETADO); 
II - somente ocorrerá se o cumprimento das condições se der antes do trânsito em 
julgado da decisão criminal condenatória; 
III - produzirá, em relação à administração pública, a extinção de todas as obrigações 
de natureza cambial ou financeira, principais ou acessórias, inclusive as meramente 
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formais, que pudessem ser exigíveis em relação aos bens e direitos declarados, 
ressalvadas as previstas nesta Lei. 

A alternativa A está incorreta. Primeiro porque o Enunciado 24 da Súmula Vinculante 
expressamente se reporta aos crimes materiais (incisos I a IV da Lei n. 8.137/90), não abrangendo 
os crimes formais, e também porque o crime de descaminho é crime formal, a ele não se aplicando 
o referido enunciado (STJ. 5ª Turma. HC 271.650/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 
03.03.2016). 

A alternativa C está incorreta. O artigo 83, §2º, da Lei n. 9.430/96, assim prevê: “É suspensa 
a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, durante o período em 
que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver 
incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do 
recebimento da denúncia criminal”. O parcelamento posterior ao recebimento da denúncia, 
portanto, não suspende a pretensão punitiva do Estado. Por fim, vale lembrar que o STJ definiu 
que o pagamento integral do débito tributário (compreendendo principal e acréscimos 
decorrentes da inadimplência) extingue a punibilidade a qualquer tempo (STJ. 5ª Turma. HC 
362.478/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. 14.09.2017). 

A alternativa C está incorreta. O entendimento tanto do STJ quanto do STF é que, como 
regra, as investigações destinadas à apuração de crime cometido conta a ordem tributária só 
podem ser iniciadas após o lançamento do crédito tributário – porque antes disso não há crime. 
Ocorre que o Supremo entende que em situações absolutamente excepcionais é possível a 
instauração de inquérito “antes do encerramento do processo administrativo fiscal, quando for 
imprescindível para viabilizar a fiscalização” (STF. 2ª Turma. HC 95.443, rel. Min. Ellen Gracie, j. 
02.02.2010). Perceba que há expressa menção à existência de um PAD fiscal em curso, de sorte 
que se pode concluir que não havendo sequer procedimento administrativo para apurar eventual 
crédito tributário, não se pode dar início às investigações preliminares por absoluta ausência de 
materialidade. 

6 - DIREITO PENAL 

6.1 – 2016 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Para fins penais, é considerado funcionário público: 

a) O médico não concursado, que presta serviços pelo SUS; 

b) Os funcionários das empresas de ônibus, haja vista que o transporte público é serviço 
fundamental; 

c) Os funcionários das empresas de telecomunicações, haja vista que se trata de serviço essencial; 
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d) Apenas quem tenha prestado concurso público. 

Comentários 

A alternativa A está correta. Há duas possibilidades para esses casos envolvendo médicos. 

• O Hospital fez o atendimento médico-hospitalar custeado pelo SUS: hipótese na qual o 
médico atuou como agente público; OU 

• O Hospital fez o atendimento médico-hospitalar de forma privada, sendo esse serviço 
custeado pelo próprio paciente ou pelo plano de saúde: nesse caso, o médico não atuou como 
agente público. 

Na alternativa, o médico atuou como agente público (art. 327, §1º, CP).  

Funcionário público 

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em 
entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou 
conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.      (Incluído 
pela Lei nº 9.983, de 2000) 

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste 
Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou 
assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, 
empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. (Incluído pela Lei nº 6.799, de 
1980) 

ECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. SUJEITOS ATIVOS. MÉDICOS DE 
HOSPITAL PARTICULAR CREDENCIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. 
CONDUTA PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 9.983/2000. 1. A extensão do 
conceito de funcionário público para os médicos e administradores de hospitais 
particulares, que apesar de credenciados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, exigiam 
pagamento aos beneficiários só é possível após a vigência da Lei n.º 9.983/2000, que 
alterou a redação do art. 327 do Código Penal. 

2. Para a configuração do crime de concussão é imprescindível que o sujeito ativo seja 
funcionário público, o que não ocorreu na presente hipótese. 

3. Recurso especial desprovido. (REsp 1023822/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 16/03/2009) 

As alternativas B e C estão incorretas. Tanto no serviço de transporte público quanto no 
serviço de telecomunicação, vigora o regime jurídico de direito privado, ao contrário do que 
ocorre com médico do SUS, mesmo não concursado. 

A alternativa D está incorreta. Inexiste essa restrição de apenas considerar ingressos por 
concurso público. 
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CP, Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 

Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Um dos crimes mais graves do ordenamento pátrio é o de redução à condição análoga à de 
escravo, capitulado no artigo 149 do Código Penal. Acerca de tal delito, é possível afirmar que: 

a) Restará verificado, sempre que os direitos trabalhistas não forem observados em sua 
integralidade; 

b) Restará verificado, apenas quando o trabalho a que as vítimas forem submetidas não for 
remunerado; 

c) Haja vista as alterações realizadas pela lei 10.803/03, revogou o artigo 203 do Código Penal; 

d) Convive em harmonia com o artigo 203 do Código Penal; 

Comentários 

 A alternativa D está correta e, consequentemente, a alternativa C está incorreta. Os arts. 
149 e 203 são figuras autônomas. Enquanto o art. 149 tutela a liberdade pessoal, o art. 203, CP 
tutela a regularidade das relações de trabalho. 

Frustração de direito assegurado por lei trabalhista 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos 
forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, 
quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com 
o empregador ou preposto:        (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.        
(Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:          (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de 
retê-lo no local de trabalho;         (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou 
objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.        (Incluído 
pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:        (Incluído pela Lei nº 
10.803, de 11.12.2003) 

I – contra criança ou adolescente;          (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.          (Incluído pela 
Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

Art. 203, CP - Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação 
do trabalho: 
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Pena - detenção de um ano a dois anos, e multa, além da pena correspondente à 
violência.  

  Redução a condição análoga à de escravo 

A alternativa A está incorreta.  

 (...) Para configuração do crime do art. 149 do Código Penal, não é necessário que se 
prove a coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da liberdade de 
locomoção, bastando a submissão da vítima “a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva” 
ou “a condições degradantes de trabalho”, condutas alternativas previstas no tipo penal. 
A “escravidão moderna” é mais sutil do que a do século XIX e o cerceamento da liberdade 
pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. 
Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade tratando-o como coisa e não como 
pessoa humana, o que pode ser feito não só mediante coação, mas também pela violação 
intensa e persistente de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A 
violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de realizar escolhas 
segundo a sua livre determinação. Isso também significa “reduzir alguém a condição 
análoga à de escravo”. Não é qualquer violação dos direitos trabalhistas que configura 
trabalho escravo. Se a violação aos direitos do trabalho é intensa e persistente, se atinge 
níveis gritantes e se os trabalhadores são submetidos a trabalhos forçados, jornadas 
exaustivas ou a condições degradantes de trabalho, é possível, em tese, o enquadramento 
no crime do art. 149 do Código Penal, pois os trabalhadores estão recebendo o 
tratamento análogo ao de escravos, sendo privados de sua liberdade e de sua dignidade. 
Denúncia recebida pela presença dos requisitos legais. STF. Plenário. Inq 3412, Rel. p/ 
Acórdão Min. Rosa Weber, julgado em 29/03/2012 

Para configurar o delito do art. 149 do Código Penal (redução a condição análoga à de 
escravo) NÃO É imprescindível a restrição à liberdade de locomoção dos trabalhadores. 
O delito pode ser praticado por meio de outras condutas como no caso em que os 
trabalhadores são sujeitados a condições degradantes, subumanas. STJ. 3ª Seção. CC 
127.937-GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 28/5/2014 (Info 543). 

 

Q3. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Um dos crimes mais graves do ordenamento pátrio é o de redução à condição análoga à de 
escravo, capitulado no artigo 149 do Código Penal. Acerca de tal delito, é possível afirmar que: 

c) Haja vista as alterações realizadas pela lei 10.803/03, revogou o artigo 203 do Código Penal; 

d) Convive em harmonia com o artigo 203 do Código Penal; 

Comentários 

 A alternativa D está correta e, consequentemente, a alternativa C está incorreta. Os arts. 
149 e 203 são figuras autônomas. Enquanto o art. 149 tutela a liberdade pessoal, o art. 203, CP 
tutela a regularidade das relações de trabalho. 



 

 

 

 

 

  
 

  

144 
280 

Frustração de direito assegurado por lei trabalhista 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos 
forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, 
quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com 
o empregador ou preposto:        (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.        
(Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:          (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de 
retê-lo no local de trabalho;         (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou 
objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.        (Incluído 
pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:        (Incluído pela Lei nº 
10.803, de 11.12.2003) 

I – contra criança ou adolescente;          (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.          (Incluído pela 
Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

Art. 203, CP - Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação 
do trabalho: 

Pena - detenção de um ano a dois anos, e multa, além da pena correspondente à 
violência.  

  Redução a condição análoga à de escravo 

 

Q4. TRF3/TRF3 - Juiz Federal Substituto/2016 

Sabendo que Caio, brasileiro, foi flagrado retornando ao país, portando medicamentos sem 
registro no órgão de vigilância sanitária competente, diga qual posicionamento resta incongruente 
com a lei, a doutrina e precedentes judiciais existentes: 

a) A situação sequer ensejaria reflexão penal, dado que a falta de registro implica apenas 
responsabilidade administrativa; 

b) Por força do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a 
saúde pública, há fundamentos para aplicar a Caio a pena prevista para o crime de tráfico de 
drogas; 

c) Por força do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a 
saúde pública, se pequena a quantidade de medicamentos, há fundamentos para aplicar a Caio 
as medidas previstas para o porte de droga para uso próprio; 
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d) A conduta de Caio pode ser analisada à luz do delito de descaminho. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. A conduta é formalmente típica.  

Art. 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos 
ou medicinais: Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.  

§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito 
para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, 
corrompido, adulterado ou alterado.  

§ 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as 
matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em 
diagnóstico.  

§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em 
relação a produtos em qualquer das seguintes condições:  

I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente".  

As alternativas B e C estão corretas. A pena fixada para a conduta viola a proporcionalidade 
em sua versão abstrata (adequação entre a conduta e a sanção fixada legislativamente).  

O STJ decidiu que é inconstitucional a pena (preceito secundário) do art. 273, § 1º-B, V, 
do CP (“reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa”). Em substituição a ela, deve-
se aplicar ao condenado a pena prevista no caput do art. 33 da Lei n.° 11.343/2006 (Lei 
de Drogas), com possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena do 
respectivo § 4º. STJ. Corte especial. AI no HC 239.363-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 
julgado em 26/2/2015 (Info 559).  

  A alternativa D foi considerada correta. Todavia, entendo que melhor se pode amoldar à 
figura de contrabando, pois o medicamento não tinha registro e, portanto, era mercadoria de 
importação proibida. 

 Nesse passo, interessante citar a arguição de inconstitucionalidade nº 5001968-
40.2014.404.0000 do TRF4, que foi decidido: 

a) Importação irregular de medicamentos de PEQUENA quantidade e potencial lesivo: o 
tipo incidente é o art. 334-A do CP (contrabando); 

b) Importação irregular de medicamentos de MÉDIA quantidade e potencial lesivo: o tipo 
incidente é o art. 273 do CP, com a inconstitucionalidade do preceito secundário, aplicando-se as 
penas do art. 33 da lei 11343/2006; 

c) Importação irregular de medicamentos de GRANDE quantidade e potencial lesivo: incide 
o art. 273 do CP, sem inconstitucionalidade do preceito secundário do tipo precitado. 

d) Tratando-se, ademais, de contrabando de medicamento para uso próprio, de diminuta 
quantidade e ínfimo potencial lesivo, a conduta é insignificante para o Direito Penal, submetendo-
se, exclusivamente, às penalidades administrativas aplicadas na esfera própria. 
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INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL. 
IMPORTAÇÃO ILÍCITA DE MEDICAMENTOS. ART. 273 DO CÓDIGO PENAL (COM A 
REDAÇÃO DA LEI 9.677/1998). BEM JURÍDICO PROTEGIDO: SAÚDE PÚBLICA. 
PRECEITO SECUNDÁRIO QUE ESTABELECE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 10 A 
15 ANOS DE RECLUSÃO. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E 
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDE SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 
APLICAÇÃO INTEGRAL RESTRITA À HIPÓTESE DE GRANDE QUANTIDADE DE 
MEDICAMETOS. NA HIPÓTESE DE MÉDIA QUANTIDADE E POTENCIAL LESIVO, 
APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA LEI DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NA HIPÓTESE DE PEQUENA QUANTIDADE E POTENCIAL 
LESIVO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRABANDO. ART. 334-A DO CÓDIGO PENAL 
(ACRESCIDO PELA LEI 13.008/2014). NA HIPÓTESE DE CONTRABANDO PARA USO 
PRÓPRIO DE DIMINUTA QUANTIDADE E ÍNFIMO POTENCIAL LESIVO, APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. 

1. A pena privativa de liberdade constitui resposta às condutas de alta reprovabilidade e 
significativo potencial lesivo à vida em sociedade. Trata-se de instrumento para a 
preservação do direito das pessoas de viverem em paz, sem verem ofendidos os bens 
jurídicos caros a todos e a cada um. 

2. Ainda assim, a pena privativa de liberdade só se justifica na medida da sua necessidade 
e da sua proporcionalidade à infração cometida. Cumpre seus objetivos dissuasivo e 
repressivo quando adequada ao caso. 

3. Quando a pena cominada e aplicada é exagerada, não se sustenta constitucionalmente, 
passando a representar, na medida da extensão do seu excesso, violação, por parte do 
Estado, à liberdade do indivíduo que, embora tenha praticado infração à legislação penal, 
não se vê desprovido de dignidade e de direitos. O ser humano não pode ser reduzido à 
infração por ele cometida nem ser apenado além do que se faça necessário à repressão 
do ilícito praticado. A legitimidade da punição depende da sua razoabilidade, 
proporcionalidade e individualização. 

4. O crime de "falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a 
fins terapêuticos ou medicinais", tipificado pelo art. 273 do Código Penal, com a redação 
da Lei 9.677/1998, que abrange também a importação de produtos sem registro, de 
procedência ignorada e adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade 
sanitária competente, protege o bem jurídico "saúde pública". 

5. O preceito secundário do art. 273 do Código Penal comina pena de reclusão de 10 a 
15 anos e multa, sendo que a sua aplicação depende da verificação da efetiva violação ao 
bem jurídico tutelado e da adequação dessa reprimenda à gravidade da infração 
cometida, sob pena de violação a princípios constitucionais. 

6. É válida a aplicação do art. 273 do Código Penal, na sua íntegra, à importação ilícita de 
grande quantidade de medicamentos, forte no seu elevado potencial lesivo à saúde 
pública e à alta reprovabilidade da conduta. 
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7. Tratando-se de importação ilícita de medicamentos em média quantidade, a aplicação 
do preceito secundário do art. 273 do Código Penal acaba por violar a Constituição, 
porquanto a pena mínima fixada em abstrato apresenta-se, para a hipótese, 
demasiadamente gravosa e desproporcional. Como meio de expurgar o excesso, aplica-
se o preceito secundário do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Tóxicos), que 
estabelece pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa, com as respectivas causas de 
aumento e de diminuição de pena, inclusive a redução de 1/6 a 2/3 se preenchidos seus 
requisitos, o que confere maior amplitude à individualização da pena. 

8. Tratando-se de importação ilícita de pequena quantidade de medicamentos, ausente 
potencial violação ao bem jurídico tutelado pelo art. 273 do Código Penal, desclassifica-
se a conduta para contrabando, crime contra a administração pública que tutela o controle 
das importações relativamente às mercadorias proibidas, dependentes de registro, 
análise ou autorização, anteriormente disciplinado pelo art. 334 do Código Penal, com 
pena de reclusão de 1 a 4 anos, e, atualmente, pelo art. 334-A do Código Penal, acrescido 
pela Lei 13.008/2014, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. 

9. Tratando-se, ademais, de contrabando de medicamento para uso próprio, de diminuta 
quantidade e ínfimo potencial lesivo, a conduta é insignificante para o Direito Penal, 
submetendo-se, exclusivamente, às penalidades administrativas aplicadas na esfera 
própria. O Direito Penal tem caráter subsidiário, sendo reservado aos casos de maior 
gravidade e reprovabilidade, para os quais as sanções de outra natureza se verifiquem 
insuficientes. (TRF4, Corte Especial, 5001968-40.2014.4.04.0000, Rel. Des. Leandro 
Paulsen, d.j. 19/12/2014). 

Q5. TRF3/TRF3 - Juiz federal Substituto/2016  

Relativamente ao concurso de crimes, pode-se afirmar: 

a) Não pode haver concurso material, ou formal, entre os crimes de cartel e corrupção ativa; 

b) Entre o crime tributário a falsidade documental intentada para sua prática, há concurso material; 

c) Entre o crime tributário a falsidade documental intentada para sua prática, há concurso formal; 

d) Em regra, o cartel afasta a corrupção. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. É possível que, num mesmo contexto, o agente pratique os 
crimes de corrupção ativa e de cartel, sem uma ligação de finalidade entre eles. A questão, ao 
afirmar “não pode haver”, afasta toda e qualquer situação, o que é incorreto. 

As alternativas B e C estão incorretas. Pelo princípio da consunção, o crime meio (falsidade) 
é absorvido pelo crime fim (tributário). 

A alternativa D está correta. De fato, em regra, o cartel afasta a corrupção (passiva). Isso 
porque, esse conflito aparente de normas se resolve pelo princípio da especialidade, de modo 
que a norma especial (cartel) prevalece sobre a norma geral (crime tributário), ainda que mais 
branda. 
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O crime de cartel está tipificado no artigo 4º da Lei 8.137/90: 

Art. 4° Constitui crime contra a ordem econômica: 

I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou 
parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas;  

Ainda, a lei prevê um agravante no artigo 12 para servidores públicos.  

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

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

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

Assim, não haveria como o servidor público cometer crime de cartel e corrupção passiva, 
em concurso, já que a qualidade de o agente ser servidor já é causa agravante da pena do crime 
de cartel. 

Todavia, não existe empecilho a que o particular cometa o crime de cartel em concurso com 
corrupção ativa, situação em que o servidor não estará no polo ativo da conduta. 

Q6. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016  

Relativamente à responsabilidade penal da pessoa jurídica, é possível afirmar que: 

a) É cabível quando praticados crimes ambientais e contrários à administração pública; 

b) É inconstitucional, haja vista o princípio da responsabilidade penal objetiva; 

c) Independe da responsabilização das pessoas físicas envolvidas, conforme decidiu o Supremo 
Tribunal Federal, ao julgar o RE 548181/PR, de relatoria da Ministra Rosa Weber; 

d) Depende da responsabilização das pessoas físicas envolvidas, conforme decidiu o Supremo 
Tribunal Federal, ao julgar o RE 548181/PR. 

Comentários 

 A alternativa C está correta.  

É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais 
independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu 
nome. A jurisprudência não mais adota a chamada teoria da "dupla imputação". (STJ. 6ª 
Turma. RMS 39.173-BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 6/8/2015 (Info 
566 STF. 1ª Turma. RE 548181/PR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 6/8/2013 - Info 714). 

Sobre a alternativa A, as pessoas jurídicas não são responsabilizadas criminalmente por atos 
praticados contra a Administração Pública, mas podem ser civilmente e administrativamente 
responsabilizadas, conforme Lei 12.846/2013:  



 

 

 

 

 

  
 

  

149 
280 

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira. 

Q7. TRF3/TRF3 - Juiz federal Substituto/2016  

Pensando nas pessoas que se dispõem a transportar drogas, no próprio corpo, durante viagens 
internacionais, é possível dizer: 

a) Se forem primárias, ostentarem bons antecedentes e não integrarem organização criminosa, 
terão a pena reduzida de um sexto a dois terços; 

b) Mesmo se forem primárias, ostentarem bons antecedentes e não integrarem organização 
criminosa, não farão jus à redução de pena, haja vista tratar-se de tráfico internacional; 

c) São isentas de pena, haja vista o fato de estarem submetidas a organizações criminosas que as 
obrigam a cometer o crime; 

d) Mesmo quando obrigadas a proceder dessa forma, devem ser punidas, pois, em Direito Penal, 
o que importa é o resultado. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

É possível aplicar o benefício do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas as "mulas". (STF, info 
766). 

Q8. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Sabendo-se que os presidentes de empresas, que dominam o mercado em um determinado setor, 
se unem para fixar preços e dividir territórios de atuação, é possível afirmar que tais presidentes: 

a) Devem ser responsabilizados por crimes contra as relações de consumo, especialmente o 
previsto no artigo 7º., inciso IV, da Lei 8.137/90; 

b) Devem responder por crime contra a ordem econômica em sentido estrito; 

c) Não podem sofrer qualquer tipo de procedimento penal, haja vista o princípio da 
responsabilidade penal subjetiva; 

d) Não podem sofrer qualquer punição, como pessoas físicas; as empresas, entretanto, poderão 
ser punidas nos termos da Lei 12.529/11; 

Comentários 

 A alternativa B está correta. 

O embasamento das alternativas A e B é o mesmo. 

A conduta parece se amoldar melhor ao artigo 4 º da Lei nº 8.137/90 que trata dos crimes 
contra a ordem econômica e não dos crimes contra a relação de consumo. 

Art. 4° Constitui crime contra a ordem econômica: 
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I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou 
parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas; 
(Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011). 

II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando: (Redação dada 
pela Lei nº 12.529, de 2011). 

a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas; (Redação dada 
pela Lei nº 12.529, de 2011). 

b) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas; (Redação 
dada pela Lei nº 12.529, de 2011). 

c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de 
fornecedores. (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011). 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa.  (Redação dada pela Lei nº 12.529, 
de 2011). 

Já o embasamento das alternativas C e D está no art. 32, Lei nº 12.529/11: 

Art. 32.  As diversas formas de infração da ordem econômica implicam a responsabilidade 
da empresa e a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores, 
solidariamente.  

 

Q9. TRF3/TRF3- Juiz Federal Substituto/2016 

Se um indivíduo é flagrado entrando com R$ 100.000,00 (cem mil reais) em dinheiro no território 
nacional, pode-se dizer que: 

a) A situação constitui um irrelevante penal, pois evadir dinheiro é crime, porém, internar não; 

b) Está-se diante do crime capitulado no artigo 22, “caput”, da Lei 7.492/86; 

c) A depender da origem do dinheiro, pode-se estar diante de vários crimes, inclusive lavagem de 
dinheiro; 

d) A depender da origem do dinheiro, pode-se estar diante de crime contra a ordem tributária; 

Comentários 

 A alternativa C está correta. 

Art. 1º da Lei 9.613/98, no caso, a depender da origem LÍCITA ou ILÍCITA do dinheiro. 

A alternativa A está incorreta. 

Evadir dinheiro, por si só, não é crime. 
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 A alternativa B está incorreta. A situação tratada pelo art. 22 da Lei 7.492/86, pressupõe a 
saída de dinheiro do país, além de outras elementares.  

Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de 
divisas do País: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem 
autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos 
não declarados à repartição federal competente. 

 A alternativa D está incorreta. Sonegação independe da origem lícita ou ilícita do dinheiro, 
até porque a tributação é exigida em ambos os casos (pecunia non olet). 

6.1 – 2018 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018  

José da Silva, réu primário e com condenações criminais anteriores, porém sem trânsito em 
julgado, confesso, cometeu crime de estelionato contra a Previdência Social, causando prejuízos 
significativos à autarquia, sendo condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão 
e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto. Com base nessas informações, é CORRETO 
afirmar: 

a) Ainda que primário, o juiz poderia ter aumentado a pena-base ante as circunstâncias judiciais 
desfavoráveis (CP, art. 59), sopesando, para tanto, os antecedentes criminais e as consequências 
do delito. 

b) A causa de aumento prevista no art. 171, § 3º, do Código Penal é aplicável ao caso por se tratar 
o ofendido de entidade de direito público, sendo a fração de aumento sempre fixa, em 1/3 (um 
terço). 

c) Se o juiz entender possível, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada (CP, art. 44) 
poderá ser feita por uma pena de multa ou uma pena restritiva de direitos. 

d) A confissão do acusado não poderá ser levada em consideração na dosimetria da pena se for 
alegada alguma causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (confissão qualificada). 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

Art. 171. § 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de 
entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou 
beneficência. 

A alternativa A está incorreta. 
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Súmula 444, STJ. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso 
para agravar a pena-base 

 A alternativa C está incorreta.  No caso, se o juiz realizasse a substituição da pena, tendo 
em vista que a condenação é superior a 1 ano, deveria ser substituída por uma pena restritiva de 
direitos E multa OU por duas restritivas de direitos (art. 44, §2, CP) 

Art. 44, § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por 
multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de 
liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas 
restritivas de direitos.  (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) 

 A alternativa D está incorreta. Qualquer espécie de confissão poderá ser levada em 
consideração na dosimetria da pena, seja ela simples (apenas confessa o delito imputado), 
complexa (confessa o delito imputado e outros delitos ou delata comparsas) ou qualificada 
(confessa e alega alguma excludente de ilicitude ou culpabilidade). 

Súmula 545, STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do 
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (Súmula 
545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015) 

 

Q2. TRF 3/TRF 3 – Juiz Federal Substituto/2018  

De acordo com a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça: 

b) Não é possível o agravamento da pena-base nos delitos praticados contra a Administração 
Pública com fundamento no elevado prejuízo causado aos cofres públicos. 

c) A elementar do crime de peculato não se comunica aos coautores e partícipes estranhos ao 
serviço público. 

d) A notificação do funcionário público, nos termos do art. 514 do Código de Processo Penal, não 
é necessária quando a ação penal for precedida de inquérito policial. 

Comentários 

A alternativa D está correta.  

Súmula 330, STJ: É desnecessária a resposta preliminar nos crimes funcionais instruídos 
com inquérito policial.  

O STJ continua aplicando normalmente o entendimento sumulado43. Todavia, o STF possui 
julgados em sentido contrário a essa súmula, ou seja, afirmando que “é indispensável a defesa 

 

 

43 STJ, HC 173.864/SP, julgado em 03/03/2015. 
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prévia nas hipóteses do art. 514 do Código de Processo Penal, mesmo quando a denúncia é 
lastreada em inquérito policial44”.  

A alternativa B está incorreta.  

O entendimento, além de não ser sumulado, é em sentido oposto. Isto é: o montante do 
prejuízo é elemento idôneo para majorar a pena-base (STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 528.519/PE, 
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27.10.2015) 

A alternativa C está incorreta. O entendimento, também não sumulado, é em sentido 
oposto, em razão da literalidade do artigo 30 do Código Penal. 

Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 

Q3. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Leia as afirmações abaixo e, ao final, indique a alternativa CORRETA: 

I. O crime somente se consuma quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. 

II. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução do crime não responde 
pelos atos já praticados. 

III. A tentativa não é punível quando o crime não se consuma por ineficácia absoluta do meio ou 
por absoluta impropriedade do objeto. 

IV. O erro sobre a identidade da pessoa contra a qual o crime é praticado isenta de pena o agente, 
se o erro é inevitável. 

a) Apenas as afirmações III e IV estão certas. 

b) Apenas as afirmações I e II estão certas. 

c) Apenas as afirmações I e III estão certas. 

d) Apenas as afirmações II e IV estão certas. 

Comentários 

A assertiva I está correta. É o que dispõe o artigo 14, I, do CP. 

Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Crime consumado (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 

 

44 HC 110361, j. em 05/06/2012 
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I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição 
legal; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

A assertiva II está incorreta.  

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede 
que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. (Redação dada pela Lei 
nº 7.209, de 11.7.1984) 

Segundo o artigo 15 do CP, há responsabilidade do agente pelos atos já praticados tanto 
no caso de arrependimento posterior quanto no caso de desistência voluntária. Se os atos 
praticados constituem por si só relevantes penais, não haveria sentido em eximir toda a 
responsabilidade do agente que deixa de ir além. 

A assertiva III está correta. É o que prevê o artigo 17 do Código Penal, que trata do crime 
impossível (tentativa inidônea, quase-crime ou tentativa inadequada). 

Crime impossível (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. (Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984) 

A assertiva IV está incorreta. O erro sobre o agente, mesmo que inevitável, não isenta de 
pena. Se pretende o agente praticar homicídio contra seu desafeto e acaba praticando contra 
terceiro em razão de erro inevitável, ainda assim terá cometido o crime.  

O erro sobre a pessoa não afasta o dolo do agente, que pelo crime deve responder 
considerando-se as características da vítima almejada (art. 20, §3º, do CP). 

Erro sobre a pessoa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Art. 20, § 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de 
pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da 
pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 

 

Q4. TRF 3/TRF 3 – Juiz Federal Substituto/2018  

a) O princípio da insignificância é aplicável aos crimes cometidos contra a Administração Pública. 

A alternativa A está incorreta.  

Súmula 599, STJ: O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a 
Administração Pública.  

 

Q5. TRF3/TRF 3 – Juiz Federal Substituto/2018  

Relativamente ao crime de redução a condição análoga à de escravo, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
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a) A competência para processar e julgar quem comete esse crime é da Justiça Federal, 
caracterizando-se o delito por ser do tipo misto alternativo. 

b) Não se restringe à área rural ou a locais longínquos, podendo ocorrer em área urbana, atividade 
industrial ou mesmo no trabalho doméstico. 

c) Caracteriza-se por ser a vítima submetida a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, bem 
como sujeita a condições degradantes de trabalho, restringindo-se, por qualquer meio, sua 
locomoção, em razão de dívida contraída com o empregador. 

d) Se a vítima é criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência ou se o crime é cometido 
por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, a pena é aumentada de 1/3 (um 
terço). 

Comentários 

A alternativa D está incorreta. 

Art. 149. § 2o A pena é aumentada de METADE, se o crime é cometido:    

I – contra criança ou adolescente;       

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.  

A alternativa A está correta. A competência para julgar o crime de redução a condição 
análoga à de escravo (art. 149 do CP) é da Justiça Federal (art. 109, VI, da CF/88). 

Art. 109, VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por 
lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira; 

O Plenário do STF, no julgamento do RE 398.041 (rel. Min. Joaquim Barbosa, sessão de 
30.11.2006), fixou a competência da Justiça Federal para julgar os crimes de redução à 
condição análoga à de escravo, por entender "que quaisquer condutas que violem não 
só o sistema de órgãos e instituições que preservam, coletivamente, os direitos e deveres 
dos trabalhadores, mas também o homem trabalhador, atingindo-o nas esferas em que a 
Constituição lhe confere proteção máxima, enquadram-se na categoria dos crimes contra 
a organização do trabalho, se praticadas no contexto de relações de trabalho" (RE 
541627, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 14/10/2008). 

Ainda, o tipo misto pode ser alternativo ou cumulativo. É alternativo quando a lei estabelece 
diversos núcleos que, se praticados no mesmo contexto fático, caracterizam o cometimento de 
apenas um delito. É o caso do art. 149, bem como do tráfico de drogas. 

Doutro lado, o tipo é misto cumulativo quando a lei estabelece várias condutas nucleares 
que, se praticadas seguidamente, ainda que em contexto único, ensejam o concurso material. É o 
caso, por exemplo, do art. 198 do Código Penal. 

A alternativa B está correta. O tipo penal não restringe a prática do crime a certos lugares 
geográficos. Pode ser cometido na área rural ou urbana. 
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A alternativa C está correta. Há outras hipóteses (art. 149, § 1º, do CP), porém estão 
descritas no "caput" do art. 149 as seguintes hipóteses:  

a) submeter alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva;  

b) sujeitá-lo a condições degradantes de trabalho;  

c) restringir, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com 
empregador ou preposto.  

Q6. TRF3/TRF 3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Relativamente ao crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e 
considerando a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça, é CORRETO afirmar que: 

a) Não é possível a concessão de liberdade provisória por se tratar de crime equiparado a 
hediondo. 

b) É vedada a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos. 

c) A fixação do regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar 
apenas as regras previstas nos artigos 33 e 59 do Código Penal. 

d) A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não 
afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.  

Comentários 

A alternativa C está correta. Apesar de a Lei n. 11.343/06 não ter um artigo que se refira, 
expressamente, a "regime de cumprimento de pena", o artigo 42 da Lei de Drogas determina que 
o magistrado, na fixação das penas, considerará, “com preponderância sobre o artigo 59”, a 
quantidade da droga (que não está previsto no art. 59 do CP), a personalidade do agente e sua 
conduta social. Ora, se o artigo 59 é considerado como regra para fixação de regime inicial, e se 
o art. 42 da Lei de Drogas estabelece um critério preferencial ao art. 59 e não constante do CP, é 
correto afirmar que os critérios de fixação de regime não estão somente nos artigos 33 e 59 do 
CP. 

A alternativa A está incorreta. O Supremo já firmou entendimento pela 
inconstitucionalidade da proibição de concessão de liberdade provisória nesses casos (STF. 
Plenário. RE 1.038.925/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.08.2017). 

 A alternativa B está incorreta.  

1 Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. [...] 4. A pena final (1 ano e 8 meses de reclusão) e 
as circunstâncias da individualização, tal como avaliadas nas instâncias ordinárias, 
permitem o regime inicial aberto e, também, a substituição da pena privativa de liberdade 
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por penas restritivas de direitos, diante da inconstitucionalidade das restrições dos artigos 
33, § 4º, e 44 da Lei n. 11.343/2006 (HC 97.256/RS, rel. Min. Ayres Britto, DJe 16.12.2010 
e ARE 663.261/SP, rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral, DJe 6.2.2013). 5. Ordem 
concedida, confirmando a liminar deferida, para fixar o regime aberto para o início do 
cumprimento da pena e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas 
penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais.” 
(STF. 2ª Turma. HC 130.074/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.02.2016) 

A alternativa D está incorreta.  

O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se 
harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do 
art. 33 da Lei de Tóxicos. [...] 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao 
tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem 
concedida.” (STF. Plenário. HC 118.533/MS, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 23.06.2016) 
Art. 5o  A adesão ao programa dar-se-á mediante entrega da declaração dos recursos, 
bens e direitos sujeitos à regularização prevista no caput do art. 4o e pagamento 
integral do imposto previsto no art. 6o e da multa prevista no art. 8o desta Lei. 

 

Q7. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018  

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) O processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro prescinde da existência da infração 
penal antecedente. 

b) O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se pela ocorrência de crime antecedente 
expressamente previsto na lei específica. 

c) O processo de lavagem de dinheiro é composto por, pelo menos, três fases: ocultação, 
dissimulação e integração. 

d) A legislação brasileira exige a completude do ciclo de lavagem para que se caracterize o crime 
de lavagem de capitais. 

Comentários 

A alternativa C está correta. São as fases que a dogmática penal especializada enxerga no 
crime de lavagem de dinheiro. Vale notar que há substanciosa doutrina que chama a primeira fase 
de colocação, e não de ocultação. A ocultação ocorre na movimentação do dinheiro, separando-
o do agente e colocando-o na economia formal, geralmente em mercados ou países com sistemas 
fiscalizatórios mais brandos; a dissimulação (layering, estratificação) consiste na prática de diversos 
atos concatenados e destinados a disfarçar a origem do capital, a exemplo de diversas transações 
bancárias para inúmeros terceiros; a integração, por fim, consiste no retorno do capital ao agente, 
que realiza operações regulares e contabilizadas com o dinheiro, dando-lhe ares de licitude.  
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A alternativa A está incorreta. Decorre do artigo 1º, caput, da Lei n. 9.613/98 que o crime 
de lavagem deve ser antecedido por qualquer infração penal. Se não há infração penal 
(inexistente), não se pode falar em crime de lavagem de dinheiro. Ademais, o artigo 2º, II, da Lei 
de Lavagem de Capitais, prevê que o julgamento dos crimes previstos nesta Lei “independem do 
processo e julgamento das infrações penais antecedentes” – deixando clara a necessidade de 
existência de relevante penal anterior. 

A alternativa B está incorreta. Com a superveniência da Lei n. 12.683/2012, a Lei n. 9.613/98 
deixou de ser uma lei de segunda geração (em que é previsto um rol de crimes antecedentes que 
possibilitam a caracterização do crime de lavagem de capitais) e passou a ser uma lei de terceira 
geração (na qual não há um rol de infrações predeterminadas, podendo qualquer infração penal 
ensejar a tipificação do delito). Ademais, por ser crime de tipo misto variado, a prática de qualquer 
das fases do crime de lavagem já permite a punição do agente (TRF-4, RCCR 5008054-
29.2012.4.04.7200, rel. Des. José Paulo Baltazar Júnior, DJe 09.04.2014) 

A alternativa D está incorreta. O artigo 1º, §3º, da Lei n. 9.613/98 prevê que a tentativa será 
punida na forma do artigo 14 do Código Penal, trazendo consigo, assim, a ideia de que não é 
necessário a completude do branqueamento para que o crime se consume. Afinal, sendo o crime 
de lavagem de capitais plurissubsistente, a tentativa seria punível mesmo se não houvesse 
disposição expressa na Lei de Branqueamento de Capitais. 

7 - DIREITO PROCESSUAL PENAL 

7.1 – 2016 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

No que concerne ao interrogatório, é correto dizer que: 

a) É o primeiro ato do processo;  

b) O réu tem direito a ficar em silencio, no entanto, se decidir falar, está obrigado a dizer a 
verdade; 

c) Em caso de acusação por tráfico de drogas, deve ocorrer no início da audiência de instrução; 

d) Em caso de acusação por tráfico de drogas, tal qual ocorre relativamente aos demais crimes, 
deve ocorrer ao término da instrução, sob pena de nulidade absoluta. 

Comentários 

A alternativa C está correta. 
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O art. 400 do CPP foi alterado pela Lei n. 11.719/200845 e, atualmente, o interrogatório 
deve ser feito depois da inquirição das testemunhas e da realização das demais provas. Portanto, 
o interrogatório passou a ser o último ato da audiência de instrução  

No informativo 750, o STF decidiu que o rito previsto no art. 400 do CPP não se aplica à Lei 
de Drogas, uma vez que, por ser regido por lei especial (Lei n. 11.343/2006), deve observar o 
procedimento nela descrito (arts. 54 a 59). 

E esse procedimento (art. 57) estabelece que o interrogatório ocorre em momento anterior 
à oitiva das testemunhas, sendo o primeiro ato da audiência de instrução. 

Art. 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a 
inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do 
Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 
(vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz. 

  Logo, não gera nulidade o fato de, no julgamento dos crimes previstos na Lei n. 
11.343/2006, a oitiva do réu ocorrer antes da inquirição das testemunhas. 

Segundo regra contida no art. 394, § 2º, do CPP, o procedimento comum será aplicado 
no julgamento de todos os crimes, salvo disposições em contrário do próprio CPP ou de 
lei especial. Logo, se para o julgamento dos delitos disciplinados na Lei 11.343/2006 há 
rito próprio (art. 57, da Lei 11.343/2006), no qual o interrogatório inaugura a audiência 
de instrução e julgamento, é de se afastar o rito ordinário (art. 400 do CPP) nesses casos, 
em razão da especialidade. STF. 2ª Turma. HC 121953/MG, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgado em 10/6/2014 (Info 750).  

Vale ressaltar, no entanto, que, no julgamento do HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 
em 3/3/2016 (Info 816), o STF decidiu o seguinte: 

A exigência de realização do interrogatório ao final da instrução criminal, conforme o art. 
400 do CPP, é aplicável no âmbito de processo penal militar. 

A realização do interrogatório ao final da instrução criminal, prevista no art. 400 do CPP, 
na redação dada pela Lei nº 11.719/2008, também se aplica às ações penais em trâmite 
na Justiça Militar, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 

Logo, na hipótese de crimes militares, o interrogatório também deve ser realizado depois 
da oitiva das testemunhas, ao final da instrução. STF. Plenário. HC 127900/AM, Rel. Min. 
Dias Toffoli, julgado em 3/3/2016 (Info 816). 

Assim, quando o STF for novamente chamado a se manifestar sobre esses casos (Lei de 
Drogas), ele deverá afirmar isso expressamente. 

Portanto, fiquem atentos à jurisprudência! 

 

 

45 Antes, o interrogatório era o primeiro ato. 
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Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Se o defensor de um condenado preso entender que ele faz jus ao livramento condicional, deverá: 

a) Solicitar ao Tribunal, mediante a impetração de habeas corpus; 

b) Solicitar ao Tribunal, mediante a propositura de Revisão Criminal; 

c) Solicitar ao Juiz da Execução, mediante Agravo em Execução; 

d) Solicitar ao Juiz da Execução, mediante petição. 

Comentários 

 A alternativa D está correta.  

Art. 712,CPP. O livramento condicional poderá ser concedido mediante requerimento do 
sentenciado, de seu cônjuge ou de parente em linha reta, ou por proposta do diretor do 
estabelecimento penal, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário.    

Parágrafo único.  No caso do artigo anterior, a concessão do livramento competirá ao juiz 
da execução da pena que o condenado estiver cumprindo. 

Lei de Execução Penal - Do Livramento Condicional 

Art. 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes 
os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o 
Ministério Público e Conselho Penitenciário. 

Art. 132. Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a que fica subordinado o 
livramento. 

Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito 
suspensivo. 

Q3. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta: 

a) Pode ser considerado em flagrante delito quem integra organização criminosa; 

b) Crimes inafiançáveis não comportam liberdade provisória, sem fiança; 

c) A autoridade policial só pode decretar fiança, em caso de crimes apenados com detenção; 

d) A autoridade policial pode aplicar medidas cautelares diversas da prisão. 

Comentários 

As alternativas A e D foram consideradas corretas pela banca. 

A alternativa A está correta. O caso emblemático em que o STF considerou dessa forma foi 
do Delcídio do Amaral. 



 

 

 

 

 

  
 

  

161 
280 

No caso envolvendo a prisão do Senador Delcídio do Amaral, podemos apontar algumas 
conclusões:  

1) Como regra, os membros do Congresso Nacional não podem ser presos antes da 
condenação definitiva. Exceção: poderão ser presos caso estejam em flagrante delito de 
um crime inafiançável (art. 53, § 2º da CF/88).  

2) Segundo entendeu o STF, o Senador e as demais pessoas envolvidas teriam praticado, 
no mínimo, dois crimes: a) integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 
12.850/2013); b) embaraçar investigação envolvendo organização criminosa (art. 2º, § 1º 
da Lei 12.850/2013). 

3) O STF entendeu que as condutas do Senador configurariam crime permanente, 
considerando que ele, até antes de ser preso, integrava pessoalmente a organização 
criminosa (art. 2º, caput46) e, além disso, estaria, há dias, embaraçando a investigação da 
Lava Jato (art. 2º, § 1º47). Desse modo, ele estaria por todos esses dias cometendo os dois 
crimes acima, em estado, portanto, de flagrância. 

4) Os crimes do art. 2º, caput e do § 1º da Lei nº 12.850/2013 que, em tese, foram 
praticados pelo Senador, não são, a princípio, inafiançáveis considerando que não se 
encontram listados no art. 323 do CPP. Não se tratam, portanto, de crimes absolutamente 
inafiançáveis. No entanto, como, no caso concreto, estariam presentes os motivos que 
autorizam a decretação da prisão preventiva (tentativa de calar o depoimento de 
colaborador, tentativa de influenciar os julgadores e planejamento de fuga), havia uma 
situação que não admite fiança, com base no art. 324, IV, do CPP48.  

5) O STF admite a prisão preventiva de Deputado Federal ou Senador? Surgiram duas 
correntes:  

1ª) SIM. Para Rogério Sanches e Marcelo Novelino, o STF teria autorizado a prisão 
preventiva do Senador, relativizando o art. 53, § 2º da CF/88. 

 

 

46 Lei 12.850/15, Art. 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta 
pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas 
correspondentes às demais infrações penais praticadas. 
47 § 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal 
que envolva organização criminosa. 
 
48 Art. 324.  Não será, igualmente, concedida fiança: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - aos que, no 
mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das 
obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 deste Código; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). II - em 
caso de prisão civil ou militar; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). III - (revogado); (Revogado pela Lei nº 
12.403, de 2011). IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312). 
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
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2ª) NÃO. Não é possível a prisão preventiva de Deputado Estadual, Deputado Federal ou 
Senador porque a única prisão cautelar que o art. 53, § 2º da CF/88 admite é a prisão em 
flagrante de crime inafiançável. É a posição que entendo mais acertada. 

6) É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores 
sem conhecimento do outro. Assim, se “A” e “B” estão conversando, “A” pode gravar 
essa conversa mesmo que “B” não saiba. Para o STF, a gravação de conversa feita por um 
dos interlocutores sem o conhecimento dos demais é considerada lícita, quando ausente 
causa legal de sigilo ou de reserva da conversação.  

7) Depois de concretizada a prisão em flagrante do parlamentar, qual é o procedimento 
que deverá ser adotado em seguida? A CF determina que os autos deverão ser remetidos 
dentro de 24 horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, 
resolva sobre a prisão (art. 53, § 2º). Esse voto é aberto. Assim, o STF remeteu os autos 
ao Senado Federal que, por 59 votos contra 13, decidiu manter a prisão do Senador. STF. 
2ª Turma. AC 4036 e 4039 Referendo-MC/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgados em 
25/11/2015 (Info 809). 

 

Art. 319 CPP.  São medidas cautelares diversas da prisão:  

 VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do 
processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à 
ordem judicial. 

A alternativa B está incorreta. O sujeito preso em flagrante de crime inafiançável terá direito 
a concessão de liberdade provisória sem fiança, se não estiverem caracterizados os motivos para 
decretação de prisão preventiva. 

A alternativa C está incorreta. Antes da entrada em vigor da Lei n° 12.403/11, vigorava a 
seguinte redação: 

Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração 
punida com detenção ou prisão simples. (Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977) 

Parágrafo único.  Nos demais casos do art. 323, a fiança será requerida ao juiz, que 
decidirá em 48 (quarenta e oito) horas. (Incluído pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977) 

Depois da Lei 12.403/11, vigora a seguinte previsão: 

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.           (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

Parágrafo único.  Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 
(quarenta e oito) horas.           (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

Agora, não importa se o crime é punido com detenção ou reclusão. Tanto faz. Sendo a 
pena de até 4 anos, a autoridade policial tem legitimidade para arbitrar a fiança. 

A alternativa D também foi considerada correta.  
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(...) com o advento da Lei 12.403/2011, a Autoridade Policial ganhou força dentro da 
persecução penal, podendo representar diretamente ao Juiz pela decretação de medidas 
cautelares (prisão preventiva, mandados de busca domiciliar, interceptações telefônicas 
etc.), ou conceder medidas cautelares de ofício, independentemente do Poder Judiciário. 
Tal fato pode se dar de maneira excepcional, quando se tratar de uma medida cautelar 
liberatória, como a fiança49. 

Ademais, vale dizer que, depois da data da prova, com a Lei n. 13.827/19, permitiu-se que 
a medida protetiva de afastamento do lar seja concedida pelo Delegado de Polícia se o Município 
não for sede de comarca ou até mesmo pelo policial caso também não haja Delegado de Polícia 
no momento. 

Portanto, quem determina esse afastamento50? 

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial. 

2º) se o Município não for sede de comarca: o Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida. 

3º) se o Município não for sede de comarca e não houver Delegado disponível no momento: 
o próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar o afastamento. 

Se a medida for concedida por Delegado ou por policial (situações 2 e 3), o Juiz será 
comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a 
revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. 

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física 
da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o 
agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida: 

I - pela autoridade judicial; 

II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou 

III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia. 

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção 
ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente. 

 

 

 

49http://www.conjur.com.br/2013-mar-20/francisco-neto-delegado-poder-conceder-medidas-cautelares 
50 https://www.dizerodireito.com.br/2019/05/comentarios-lei-138272019-que-autoriza.html 

https://www.dizerodireito.com.br/2019/05/comentarios-lei-138272019-que-autoriza.html
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Q4. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Se, no curso da ação penal, o magistrado notar que a prescrição está prestes a ocorrer, poderá: 

a) Sentenciar, independentemente da apresentação dos memoriais defensivos; 

b) Concentrar a oitiva das testemunhas de acusação e defesa em um único ato; 

c) Determinar à defesa que apresente declarações escritas, no lugar de ouvir as testemunhas 
arroladas; 

d) Declarar, desde logo, a extinção da punibilidade, pela prescrição em perspectiva. 

Comentários 

A alternativa B está correta. A audiência já é una, conforme art. 400, CPP. 

Art. 400.  Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das 
testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto 
no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 
reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 
acusado.           (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). 

A alternativa A está incorreta. Tal atitude seria cerceamento de defesa. 

Os memoriais são partes fundamentais do processo, sendo peça importante para a ampla 
defesa do réu, de modo que a supressão de tal etapa pelo juiz, sem justificativa, gera prejuízo e 
enseja nulidade. 

A alternativa C está incorreta. O depoimento tem que ser oral, não podendo trazê-lo por 
escrito.  

Art. 204.  O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha 
trazê-lo por escrito. 

Os únicos que podem fazê-lo são: 

Art. 221, § 1o O Presidente e o Vice-Presidente da República, os presidentes do Senado 
Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela 
prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes 
e deferidas pelo juiz, Ihes serão transmitidas por ofício. (Redação dada pela Lei nº 6.416, 
de 24.5.1977) 

A alternativa D está incorreta. 

Súmula 438-STJ: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão 
punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte 
do processo penal. 

Portanto, percebe-se que o magistrado não poderia fazer nada que ordinariamente já teria 
que fazer. Apenas tentar marcar audiência o mais rápido possível e tentar sentenciar em audiência. 
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Q5. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Segundo o Supremo Tribunal Federal, o julgamento dos crimes relacionados à pornografia na 
internet compete: 

a) À Vara da Criança e Adolescente, uma vez que o crime está previsto no ECA; 

b) À Justiça Federal, pois, dentre outros motivos, presente a internacionalidade; 

c) À Justiça Estadual, sempre que as imagens tiverem sido postadas no Brasil; 

d) À Justiça Estadual, desde que as imagens tenham sido acessadas no Brasil. 

Comentários 

 A alternativa B está correta. 

Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar 
ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A 
e 241-B do ECA), quando praticados por meio da rede mundial de computadores 
(internet). STF. Plenário. RE 628624/MG, Rel. Orig. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o 
acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 28 e 29/10/2015 (repercussão geral) (Info 805). 

Todo crime praticado pela internet é de competência da Justiça Federal com base neste 
inciso V? 

Obviamente que não. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, o fato de o 
delito ter sido cometido pela rede mundial de computadores não atrai, por si só, a 
competência da Justiça Federal. 

Para que o delito cometido por meio da internet seja julgado pela Justiça Federal, é 
necessário que ele preencha os requisitos acima explicados. 

Disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente 

O ECA prevê três crimes que punem a conduta de disponibilizar ou adquirir material 
pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Veja: 

Art. 241.  Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena 
de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: 

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

Art. 241-A.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por 
qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, 
vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente: 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

(...) 
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Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra 
forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

(...) 

De quem será a competência para julgar esses delitos caso tenham sido praticados por 
meio da internet? 

O STF decidiu que a competência é da Justiça Federal, com base no art. 109, V, da CF/88. 

Os delitos acima listados são crimes que o Brasil, por meio de tratado internacional, 
comprometeu-se a reprimir. Trata-se da Convenção sobre Direitos da Criança, adotada 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovada pelo Decreto Legislativo 28/90 e 
pelo Decreto 99.710/90. 

Se o crime é praticado por meio de página na internet, o vídeo ou a fotografia envolvendo 
a criança ou o adolescente em cenas de sexo ou de pornografia poderão ser visualizados 
em qualquer computador do mundo. Ocorre, portanto, a transnacionalidade do delito. 

Vale ressaltar que, tendo sido divulgado o conteúdo pedófilo por meio de alguma página 
da internet, isso já é suficiente para configurar a relação de internacionalidade, porque o 
material se tornou acessível por alguém no estrangeiro. Não é necessário que se prove 
que alguém no estrangeiro efetivamente tenha acessado. 

A tese firmada pelo STF ficou assim redigida: 

Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou 
adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente [artigos 241, 241-A e 
241-B da Lei 8.069/1990] quando praticados por meio da rede mundial de computadores. 
STF. Plenário. RE 628624/MG, Rel. Orig. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. 
Edson Fachin, julgado em 28 e 29/10/2015 (repercussão geral) (Info 805). 

De quem será a competência territorial neste caso? 

A competência territorial é da Seção Judiciária do local onde o réu publicou as fotos, não 
importando o Estado onde se localize o servidor do site: STJ. CC 29.886/SP, julgado em 
12/12/2007. 

E se o réu publicou as fotos no exterior? Esse crime poderá ser julgado pelo Brasil, por se 
enquadrar na hipótese prevista no art. 7º, II, do CP, cumpridas as condições previstas no 
§ 2º do mesmo art. 7º. Em sendo preenchidos tais requisitos, o delito seria julgado no 
Brasil pela Justiça Federal, sendo competente a Seção Judiciária da capital do Estado 
onde o acusado por último morou ou, se nunca residiu aqui, será competente a Seção 
Judiciária do Distrito Federal (art. 88 do CPP). 

 

Não tendo sido identificado o responsável e o local em que ocorrido o ato de publicação 
de imagens pedófilo-pornográficas em site de relacionamento de abrangência 
internacional, competirá ao juízo federal que primeiro tomar conhecimento do fato 
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apurar o suposto crime de publicação de pornografia envolvendo criança ou 
adolescente (art. 241-A do ECA). STJ. 3ª Seção. CC 130.134-TO, Rel. Min. Marilza 
Maynard (Desembargadora convocada do TJ-SE), julgado em 9/10/2013. 

Intepretação dada pelo STJ à tese fixada pelo STF no RE 628624/MG 

Se você observar a tese do STF no RE 628624/MG, verá que ela é bem ampla e afirma 
que os crimes de disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou 
adolescente, quando praticados por meio da internet, são de competência da Justiça 
Federal. 

O STJ, no entanto, interpretando a tese do STF, afirmou que nos casos em que o crime é 
praticado por meio de troca de informações privadas, como nas conversas via Whatsapp 
ou por meio de chat na rede social Facebook, a competência será da Justiça ESTADUAL. 

As conversas via Whatsapp ou chat do Facebook precisam de internet para acontecer. No 
entanto, o STJ afirmou que, nestes casos, a comunicação ocorre entre pessoas específicas, 
escolhidas pelo emissor da mensagem. Trata-se, portanto, de uma troca de informações 
privadas que não estão acessíveis a qualquer pessoa. 

Diante disso, neste caso, não há competência da Justiça Federal porque a postagem de 
conteúdo pedófilo-pornográfico não foi feita em um ambiente propício ao livre acesso. 

Resumindo: 

O STF fixou a seguinte tese: 

Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou 
adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-
B do ECA), quando praticados por meio da rede mundial de computadores (internet). 
STF. Plenário. RE 628624/MG, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. 
Edson Fachin, julgado em 28 e 29/10/2015 (repercussão geral) (Info 805). 

 

O STJ, interpretando a decisão do STF, afirmou que, quando se fala em “praticados por 
meio da rede mundial de computadores (internet)”, o que o STF quer dizer é que a 
postagem de conteúdo pedófilo-pornográfico deve ter sido feita em um ambiente virtual 
propício ao livre acesso. Por outro lado, se a troca de material pedófilo ocorreu entre 
destinatários certos no Brasil não há relação de internacionalidade e, portanto, a 
competência é da Justiça Estadual. 

Assim, o STJ afirmou que a definição da competência para julgar o delito do art. 241-A 
do ECA passa pela seguinte análise: 

• Se ficar constatada a internacionalidade da conduta: Justiça FEDERAL. Ex: publicação 
do material feita em sites que possam ser acessados por qualquer sujeito, em qualquer 
parte do planeta, desde que esteja conectado à internet. 

• Nos casos em que o crime é praticado por meio de troca de informações privadas, como 
nas conversas via Whatsapp ou por meio de chat na rede social Facebook: Justiça 
ESTADUAL. 
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STJ. 3ª Seção. CC 150.564-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 
26/4/2017 (Info 603). 

 

Q6. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Pensando na hipótese de, após a apresentação de resposta à acusação, o magistrado se convencer 
da falta de justa causa para a ação penal, assinale qual hipótese é verdadeira: 

a) O magistrado terá que deixar a ação correr, pois não lhe compete conceder habeas corpus 
contra si próprio; 

b) O magistrado deverá absolver sumariamente o acusado, sem especificar nenhum inciso do 
artigo 397 do Código de Processo Penal; 

c) O magistrado poderá rejeitar a denúncia, dado que o primeiro recebimento, conforme parte da 
doutrina, ocorre a título precário; 

d) O magistrado deverá enviar os autos ao titular da ação, para que diga se concorda em retirar a 
denúncia. 

Comentários  

 A alternativa C está correta. O juiz poderá voltar atrás e reconsiderar a decisão que recebeu 
a peça acusatória, proferindo nova decisão, agora rejeitando a denúncia. 

Segundo decidiu o STJ, o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o juízo de 
primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A), 
reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de 
uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do CPP, suscitada pela defesa. STJ. 
6ª Turma. REsp 1.318.180-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/5/2013. 

 

Q7. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Em virtude de um ofício encaminhado pelo COAF, noticiando movimentações bancárias suspeitas, 
um Procurador da República requisitou a instauração de Inquérito Policial, para apurar a suposta 
prática de lavagem de dinheiro e de crimes financeiros. A Polícia Federal instaurou o inquérito, 
tendo o Delegado determinado, de plano, o indiciamento do investigado. Desejando questionar 
a ordem de indiciamento e a própria instauração do inquérito policial, a defesa decide impetrar 
habeas corpus, tendo o advogado dúvidas acerca de quem seja a autoridade competente para 
apreciar a ação constitucional. Diante desse cenário, assinale a opção correta: 

a) A decisão de impetrar habeas corpus é incorreta, pois não há coação ilegal, sequer em tese; 

b) A autoridade competente é o juiz de primeira instância; 

c) A autoridade competente é o Tribunal Regional Federal; 
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d) A análise da ordem de indiciamento compete ao juiz de primeira instância e a da instauração 
do inquérito policial ao Tribunal Regional Federal. 

Comentários 

 A alternativa D está correta. 

O membro do Ministério Público pode praticar atos administrativos capazes de causar 
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção de determinada pessoa, a exemplo 
de requisição (=ordem) de instauração de inquérito policial para apurar conduta atípica etc. 

  Sendo o Procurador da República o autor da “ilegalidade ou abuso de poder”, compete 
aos TRF's processar e julgar os habeas corpus, pois se aplica o art. 108, CRFB, analogicamente. 

Da mesma forma, também compete ao respectivo TRF o processo e julgamento de habeas 
corpus impetrado contra membros do Ministério Público da União que atuam em 1ª instância, aí 
incluídos os membros do MPT, MPM, MPF (procuradores da república) e MPDFT. 

Se o ato for praticado por Promotor de Justiça, a competência será do Tribunal de Justiça 
Estadual. 

Obs1: Com relação ao indiciamento, o Delegado de Polícia é a autoridade privativa com 
atribuição para tal fim (Art. 2º, § 6º, lei 12.830/13). 

No caso, "tendo o Delegado da PF determinado, de plano, o indiciamento do investigado", 
praticou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, pois não procedeu às diligências 
necessárias para apurar autoria, materialidade e circunstâncias. 

Assim eventual habeas corpus contra ele impetrado deve ser apreciado por um juiz federal 
pertencente à respectiva seção judiciária.  

Q8. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Pode-se dizer que a Lei 12.850/13 quebrou paradigmas; dentre os fundamentos para tal 
afirmação, encontra-se: 

a) O fato de tal diploma legal ter definido o que sejam organizações terroristas internacionais; 

b) O fato de tal diploma legal ter possibilitado a quebra dos sigilos fiscal e telefônico de maneira 
irrestrita; 

c) O fato de tal diploma legal ter conferido ao magistrado poder para aplicar a pena, em 
desconformidade com o previsto nos artigos 33 e 44 do Código Penal; 

d) O fato de a colaboração premiada não mais poder beneficiar pessoas definitivamente 
condenadas; 

Comentários 

 A alternativa C está correta. 
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Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em 
até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos 
daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o 
processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes 
resultados: 

§5º Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade 
ou será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos. 

A alternativa A está incorreta. A Lei 12850/13, inicialmente (até a data da prova) não havia 
definido organizações terroristas e sim organizações criminosas. 

Em 2015, porém, passou a definir também organizações terroristas. 

Lei n. 12.850/13, Art. 2º, §2º Esta Lei se aplica também: 

I - às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a 
execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou 
reciprocamente; 

II - às organizações terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas de direito 
internacional, por foro do qual o Brasil faça parte, cujos atos de suporte ao terrorismo, 
bem como os atos preparatórios ou de execução de atos terroristas, ocorram ou possam 
ocorrer em território nacional. 

II - às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos 
de terrorismo legalmente definidos. (Redação dada pela lei nº 13.260, de 2016) 

Portanto, a questão está desatualizada. 

A alternativa B está incorreta. A lei não possibilitou a quebra de sigilo fiscal e telefônico de 
forma irrestrita, já que o art. 3ª, VI, assevera que o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e 
fiscal, serão obtidos nos termos da legislação específica. 

A alternativa D está incorreta. Poderá ser concedida após condenação definitiva.  

Art.4, § 5o-Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a 
metade ou será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos 
objetivos. 

 

7.2 - 2018 

 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Relativamente à prova testemunhal, assinale a alternativa que contém uma afirmação CORRETA: 

a) Estão proibidas de depor as pessoas que, em razão de sua função, ministério, ofício ou profissão, 
devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar seu 
depoimento. 
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b) No rito comum ordinário e na primeira fase do júri, serão ouvidas no máximo oito testemunhas 
por fato criminoso; no rito sumário, serão ouvidas até cinco testemunhas e, no rito sumaríssimo e 
na segunda fase do júri, serão inquiridas no máximo três testemunhas por fato criminoso. 

c) Não serão computados, para fins de estabelecimento de oitiva de testemunhas, exclusivamente 
o ofendido e aqueles que não prestarem compromisso. 

d) Poderão recusar-se a depor os ascendentes, descendentes e afins em linha reta, salvo quando 
não for possível, por outro meio, obter-se a prova do fato e suas circunstâncias, sendo que, se 
optarem por prestar depoimento, prestarão compromisso de dizer a verdade. 

Comentários 

A alternativa A está correta.  

Art. 207.  São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício 
ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, 
quiserem dar o seu testemunho. 

A alternativa B está incorreta. 

Procedimento comum ordinário: 8 testemunhas 

Art. 401.  Na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela 
acusação e 8 (oito) pela defesa.           (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). 

Procedimento comum sumário: 5 testemunhas 

Art. 532.  Na instrução, poderão ser inquiridas até 5 (cinco) testemunhas arroladas pela 
acusação e 5 (cinco) pela defesa.           (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). 

Procedimento sumaríssimo: 3 testemunhas 

Lei n. 9.099/95, Art. 34. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 
comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha 
arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. 

1ª fase do júri: 8 testemunhas 

Art. 406, § 2o  A acusação deverá arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), na 
denúncia ou na queixa. 

§ 3o  Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessário.           (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 

2ª fase do júri: 5 testemunhas 

 Art. 422.  Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação 
do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 
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até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 
diligência. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

A alternativa C está incorreta. 

Art. 401, § 1o  Nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e 
as referidas.           (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 

Art. 209, § 2o  Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que 
interesse à decisão da causa. 

A alternativa D está incorreta. As pessoas arroladas, de fato, podem se recusar a depor, 
exceto se não houver outro meio de provar o fato (art. 206).  

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

Contudo, a elas não se deferirá compromisso legal. 

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

 

Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Leia as proposições abaixo e, ao final, indique a alternativa CORRETA: 

I. A prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz, de ofício, ou, a requerimento do Ministério 
Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, em qualquer 
fase da investigação policial ou do processo penal. 

II. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, 
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 

III. A prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das 
obrigações impostas pelo juiz por força de outras medidas cautelares. 

IV. Uma vez revogada a prisão preventiva, o juiz não poderá decretá-la novamente, ainda que 
sobrevenham razões que a justifiquem. 

a) Apenas as afirmações III e IV estão certas. 

b) Apenas as afirmações I e II estão certas. 

c) Apenas as afirmações I e IV estão certas. 

d) Apenas as afirmações II e III estão certas. 

Comentários 
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A assertiva I está incorreta. 

Do jeito que redigida, a afirmação leva à conclusão de que o magistrado pode decretar a 
prisão preventiva no curso da investigação policial, o que é vedado pelo artigo 311 do CPP. 

Art. 311.  Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão 
preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento 
do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da 
autoridade policial.             (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

Obs1: Apenas no âmbito da Lei Maria da Penha que o magistrado pode decretar a prisão 
preventiva de ofício mesmo durante o inquérito policial (art. 20 da Lei n. 11.340/2006). 

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão 
preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério 
Público ou mediante representação da autoridade policial. 

Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, 
verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se 
sobrevierem razões que a justifiquem. 

A assertiva II está correta. 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação 
da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

 

 A assertiva III está correta. 

Art. 312.  Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso 
de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas 
cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

A assertiva IV está incorreta. 

CPP. Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, 
verificar falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem 
razões que a justifiquem.  

 

Q3. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018  

Relativamente à interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em 
investigação criminal e em instrução processual penal, assinale a alternativa que contém uma 
afirmação CORRETA: 

a) Somente pode ser deferida a requerimento do Ministério Público, em qualquer fase da 
investigação policial ou na instrução processual penal. 
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b) É admissível para a investigação de qualquer tipo de infração penal. 

c) Não poderá ser deferida se não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração 
penal. 

d) Será deferida, ainda que a prova possa ser feita por outros meios disponíveis. 

Comentários 

 A alternativa C está correta.  

Lei n. 9.296/96, Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas 
quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: 

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; 

A alternativa A está incorreta.  

Art. 3° A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, 
de ofício ou a requerimento: 

I - da autoridade policial, na investigação criminal; 

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução 
processual penal. 

Obs1: Há doutrina que repele a possibilidade de o magistrado decretar a interceptação 
telefônica de ofício quando da investigação, sob pena de configuração da figura do juiz-inquisidor.  

Doutro lado, há alguns que defendem essa possibilidade. 

 Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz 
de ofício:                      (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas 
consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e 
proporcionalidade da medida; (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

A alternativa B está incorreta.  

Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer 
qualquer das seguintes hipóteses: 

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; 

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; 

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de 
detenção. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da 
investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo 
impossibilidade manifesta, devidamente justificada. 
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 A alternativa D está incorreta. Tendo em vista que a interceptação telefônica é hipótese de 
restrição de direito fundamental (art. 5º, XII, CF), não se pode admitir que seja admitida em 
qualquer hipótese, devendo utilizar a proporcionalidade (adequação, necessidade e 
proporcionalidade em sentido estrito). 

Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer 
qualquer das seguintes hipóteses: 

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. 

 

Q4. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Relativamente à colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850/2013, é CORRETO afirmar que: 

a) É expressamente prevista como meio de obtenção da prova, em qualquer fase da persecução 
penal. 

b) Pode ser concedida pelo juiz de ofício ou por requerimento do Ministério Público. 

c) A personalidade do colaborador constitui requisito de validade do acordo de colaboração. 

d) A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa é sempre 
necessária para que haja o acordo de colaboração. 

Comentários 

A alternativa A está correta.  

Lei n. 12.850, art. 3º, I: Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidas, sem 
prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova: I – 
colaboração premiada. 

A alternativa B está incorreta. A colaboração premiada só pode ser realizada por delegado 
de polícia (STF permitiu) ou pelo Ministério Público (art. 4º, §6º, da Lei n. 12.850/2013).  

Lei n. 12.850, Art. 4º, § 6º O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes 
para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, 
o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o 
caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. 

A alternativa C está incorreta. A personalidade do agente não é requisito de validade ao 
acordo de colaboração, mas sim elemento a ser considerado pelo magistrado quando da 
homologação. 

Art. 4º, §1º Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade 
do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
criminoso e a eficácia da colaboração. 

A alternativa D está incorreta.  
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Art. 4o O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em 
até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos 
daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o 
processo criminal, desde que dessa colaboração advenha UM ou MAIS dos seguintes 
resultados:  

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das 
infrações penais por eles praticadas;  

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;  

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;  

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais 
praticadas pela organização criminosa;  

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.  

Portanto, pode ser que haja outros resultados que não o mencionado na alternativa. 

 

Q5. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Relativamente aos crimes de menor potencial ofensivo (Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 10.259/2001), é 
INCORRETO afirmar que: 

a) Se o órgão do Ministério Público, na ação penal pública incondicionada, não oferecer proposta 
de transação penal, o juiz poderá fazê-lo, propondo ao autor do fato a imediata aplicação de multa 
ou pena restritiva de direitos. 

b) Os institutos despenalizantes de que trata a Lei nº 9.099/1995 e a Lei nº 10.259/2001 são 
aplicáveis às autoridades que gozam de prerrogativa de foro. 

c) A Lei nº 9.099/1995 não é aplicável no âmbito da Justiça Militar nem nos casos que envolvam 
violência doméstica ou familiar contra a mulher. 

d) Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, no âmbito da Justiça Federal, aquelas a 
que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumuladas ou não com multa, exceto as 
contravenções penais. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. Não pode o magistrado, por vontade própria, propor as 
medidas despenalizadoras diante da inércia do Ministério Público.  

Súmula 696, STF: Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional 
do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, 
remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código 
de Processo Penal. 
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A alternativa B está correta. O critério para que se apliquem as medidas é a quantidade de 
pena, não havendo qualquer vedação para os procedimentos que envolvam autoridades com 
prerrogativa de foro.  

Obs1: Excepcionam-se as infrações de menor potencial ofensivo praticadas no âmbito da 
violência doméstica, para as quais não são aplicáveis as medidas despenalizantes. 

A alternativa C está correta. 

Lei n. 9.099/95, Art. 90-A.  As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça 
Militar. (Artigo incluído pela Lei nº 9.839, de 27.9.1999)   

Lei n. 11.340/06, Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra 
a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 26 de 
setembro de 1995. 

Vale salientar que o STF declarou constitucional tal dispositivo. 

A alternativa D está correta. 

O artigo 1º da Lei n. 10.259/2001 determina a aplicação da Lei n. 9.099/95 naquilo em que 
não for incompatível.  

Como não há previsão legal na Lei dos Juizados Federais, aplica-se a definição de infrações 
de menor potencial ofensivo constante da Lei n. 9.099/95. 

        Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos 
desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não 
superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.                     (Redação dada pela Lei 
nº 11.313, de 2006) 

Obs1: Como a Justiça Federal não julga contravenções (art. 109, IV, da CF; Súmula 38, STJ), 
a competência recai exclusivamente sobre crimes. 

 

 

8 - DIREITO AMBIENTAL 

8.1 – 2016 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa incorreta. 

Com base no disposto na Lei nº 12.651/2012 e suas alterações posteriores, é possível afirmar 
sobre a Reserva Legal: 
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a) Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva 
Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, 
observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel caso os imóveis estejam 
situados na Amazônia Legal, excetuados os casos previstos no art. 68 da referida Lei: 80% (oitenta 
por cento), no imóvel situado em área de florestas; 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel 
situado em área de cerrado; 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais. 
Para os imóveis situados nas demais regiões do país, o percentual é de 20% (vinte por cento). 

b) Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para assentamentos pelo 
Programa de Reforma Agrária, será considerada, para fins do disposto do caput, a área do imóvel 
antes do fracionamento. 

c) Nos casos de imóvel situado em área de florestas na Amazônia Legal, o poder público poderá 
reduzir a Reserva Legal para até 50% (cinquenta por cento), para fins de recomposição, quando o 
Município tiver mais de 80% (oitenta por cento) da área ocupada por unidades de conservação da 
natureza de domínio público e por terras indígenas homologadas. Nas mesmas hipóteses o poder 
público estadual, ouvido o Conselho Estadual de Meio Ambiente, poderá reduzir a Reserva Legal 
para até 50% (cinquenta por cento), quando o Estado tiver Zoneamento Ecológico-Econômico 
aprovado e mais de 75% (setenta e cinco por cento) do seu território ocupado por unidades de 
conservação da natureza de domínio público, devidamente regularizadas, e por terras indígenas 
homologadas. 

d) Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não estão 
sujeitos à constituição de Reserva Legal. Também não será exigido Reserva Legal relativa às áreas 
adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para 
exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de geração 
de energia elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição de 
energia elétrica. Também não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou 
desapropriadas com o objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. 

Comentários 

A alternativa C está incorreta.  

Lei nº 12.651/2012. Art. 12, § 4o  Nos casos da alínea a do inciso I, o poder público 
poderá reduzir a Reserva Legal para até 50% (cinquenta por cento), para fins de 
recomposição, quando o Município tiver mais de 50% (cinquenta por cento) da área 
ocupada por unidades de conservação da natureza de domínio público e por terras 
indígenas homologadas. 

§5o Nos casos da alínea a do inciso I, o poder público estadual, ouvido o Conselho 
Estadual de Meio Ambiente, poderá reduzir a Reserva Legal para até 50% (cinquenta por 
cento), quando o Estado tiver Zoneamento Ecológico-Econômico aprovado e mais de 
65% (sessenta e cinco por cento) do seu território ocupado por unidades de conservação 
da natureza de domínio público, devidamente regularizadas, e por terras indígenas 
homologadas. 
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A alternativa A está correta. 

Art. 12.  Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título 
de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação 
Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, 
excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:      (Redação dada pela Lei nº 12.727, 
de 2012). 

I - localizado na Amazônia Legal: 

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; 

II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). 

A alternativa B está correta. 

Art. 12, § 1o  Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para 
assentamentos pelo Programa de Reforma Agrária, será considerada, para fins do 
disposto do caput, a área do imóvel antes do fracionamento. 

A alternativa D está correta. 

Art. 12, § 6o  Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de 
esgoto não estão sujeitos à constituição de Reserva Legal. 

Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

Sobre a gestão de recursos hídricos nacionais, é possível afirmar que: 

I – A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, como regra, tendo em vista 
a legislação vigente, há necessidade de outorga para a extração de água do subterrâneo por meio 
de poço artesiano. 

II – Na forma dos arts. 20, III, e 26, I, da Constituição Federal, não mais existe propriedade privada 
de lagos, rios, águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito, e 
quaisquer correntes de água. Nesses termos, a interpretação a ser conferida ao art. 11, caput, do 
Código de Águas ("São públicos dominicais, se não estiverem destinados ao uso comum, ou por 
algum título legítimo não pertencerem ao domínio particular"), que, teoricamente, coaduna-se 
com o sistema constitucional vigente e com a Lei das Águas (Lei 9.433/1997), é a de que, no que 
concerne a rios federais e estaduais, o título legítimo em favor do particular que afastaria o domínio 
pleno da União seria somente o decorrente de enfiteuse ou concessão, este último de natureza 
real. 

III – Segundo a Lei nº 9433/1997, estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos usos 
de recursos hídricos, dentre outros, de derivação ou captação de parcela da água existente em 
um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo 
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produtivo e de lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, 
tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. 

Estão corretas as assertivas: 

a) I e III. 

b) I, II e III. 

c) II e III. 

d) III. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

O item I está correto. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL/RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR 
A DECISÃO ATACADA. EXPLORAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS POR MEIO DE 
POÇO ARTESIANO. NECESSIDADE DE OUTORGA.SÚMULA N. 83/STJ. I - É firme a 
orientação desta Corte Superior no sentido de ser necessária a outorga do ente público 
para a exploração de águas subterrâneas através de poços artesianos. II - A Agravante 
não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão 
agravada. III - Agravo Regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp 263253 RS 
2012/0251336-0, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
21/05/2015). 

O item II está incorreto. A concessão tem natureza pessoal, e não real. Confira trecho do 
julgado do STJ que trata do tema: 

[...]Na forma dos arts. 20, III, e 26, I, da Constituição, não mais existe propriedade privada 
de lagos, rios, águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito, 
e quaisquer correntes de água. (...) Desse modo, a interpretação a ser conferida ao art. 
11, caput, do Código de Águas ("ou por algum título legítimo não pertencerem ao 
domínio particular"), que, teoricamente, coaduna-se com o sistema constitucional vigente 
e com a Lei das Águas (Lei 9.433/1997), é a de que, no que tange a rios federais e 
estaduais, o título legítimo em favor do particular que afastaria o domínio pleno da União 
seria somente o decorrente de enfiteuse ou concessão, este último de natureza pessoal, 
e não real (STJ, REsp 1393790 SP, Relator: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Data de 
Publicação: 16/02/2017) 

O item III está correto. 

Lei 9433/97, Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem 
como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o 
efetivo exercício dos direitos de acesso à água. 

Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de 
recursos hídricos: 
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I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para 
consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; 

II - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo 
produtivo; 

III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, 
tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; 

Q3. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

Com base no disposto na Lei nº 12.651/2012 e suas alterações posteriores, é possível afirmar 
sobre os institutos conceituados em seu art. 3º: 

I – Área de Preservação Permanente: área protegida coberta por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 
das populações humanas. 

II – Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos 
termos do art. 12 da mesma lei, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável 
dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos 
ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de 
fauna silvestre e da flora nativa. 

III – Manejo sustentável: administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios 
econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema 
objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de única espécie 
madeireira, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens 
e serviços. 

Estão corretas as assertivas: 

a) I e II. 

b) I, II e III. 

c) Apenas a II. 

d) Apenas a III. 

Comentários 

A alternativa C está correta. 

O item I está incorreto. A APP pode ou não ser coberta por vegetação nativa. 

L.12651/12, art. 3º,II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta 
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, 
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a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna 
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

O item II está correto. 

Art. 3º, III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo 
sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação 
dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o 
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa; 

O item III está incorreto. 

Art. 3º, VII - manejo sustentável: administração da vegetação natural para a obtenção de 
benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de 
sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou 
alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos 
produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços; 

Q4. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

Acerca do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético - CGen, órgão colegiado criado no âmbito 
do Ministério do Meio Ambiente, de caráter deliberativo, normativo, consultivo e recursal, 
responsável por coordenar a elaboração e a implementação de políticas para a gestão do acesso 
ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado e da repartição de benefícios, 
formado por representação de órgãos e entidades da administração pública federal que detêm 
competência sobre as diversas ações de que trata a Lei nº 13.123/2015, com participação máxima 
de 60% (sessenta por cento) e a representação da sociedade civil em no mínimo 40% (quarenta 
por cento) dos membros, é possível afirmar que: 

I – No que toca à representação da sociedade civil, deve ser garantida a paridade entre o setor 
empresarial, o setor acadêmico e as populações indígenas, comunidades tradicionais e 
agricultores tradicionais. 

II – Compete ao CGen estabelecer normas técnicas, diretrizes e critérios para elaboração e 
cumprimento do acordo de repartição de benefícios e critérios para a criação de banco de dados 
para o registro de informação sobre patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. 

III – Compete ao CGen criar e manter base de dados relativos às coleções ex situ, entendidas 
como aquelas que são mantidas fora das sedes administrativas do CGen, das instituições 
credenciadas que contenham amostras de patrimônio genético. Estão corretas as assertivas: 

a) I e II 

b) I, II e III 

c) I e III 

d) II e III 
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Comentários 

A alternativa A está correta. 

O item I está correto. 

Lei 13.123/15, ºArt. 6o Fica criado no âmbito do Ministério do Meio Ambiente o Conselho 
de Gestão do Patrimônio Genético - CGen, órgão colegiado de caráter deliberativo, 
normativo, consultivo e recursal, responsável por coordenar a elaboração e a 
implementação de políticas para a gestão do acesso ao patrimônio genético e ao 
conhecimento tradicional associado e da repartição de benefícios, formado por 
representação de órgãos e entidades da administração pública federal que detêm 
competência sobre as diversas ações de que trata esta Lei com participação máxima de 
60% (sessenta por cento) e a representação da sociedade civil em no mínimo 40% 
(quarenta por cento) dos membros, assegurada a paridade entre: 

I - setor empresarial; 

II - setor acadêmico; e 

III - populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais. 

O item II está correto. 

Lei 13.123/15, Art. 6º, § 1o  Compete também ao CGen: 

I - estabelecer: 

a) normas técnicas; 

b) diretrizes e critérios para elaboração e cumprimento do acordo de repartição de 
benefícios; 

c) critérios para a criação de banco de dados para o registro de informação sobre 
patrimônio genético e conhecimento tradicional associado; 

O item III está incorreto. 

Lei 13.123/15, art. 6º, § 1º, IX, "d": criar e manter base de dados relativos às coleções 
ex situ das instituições credenciadas que contenham amostras de patrimônio genético 

art. 2º, XXVII: condições ex situ - condições em que o patrimônio genético é mantido fora 
de seu habitat natural 

Q5. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a assertiva incorreta, a respeito dos indígenas e as suas terras: 

a) A demarcação de terra indígena é ato meramente formal, que apenas reconhece direito 
preexistente e constitucionalmente assegurado (art. 231 da CF). 

b) A eventual existência de registro imobiliário em nome de particular, a despeito do que dispunha 
o art. 859 do Código Civil de 1916 ou do que prescreve o art. 1.245 e §§ do vigente Código 
Civil, não torna oponível à União Federal esse título de domínio privado, pois a Constituição da 
República pré-excluiu do comércio jurídico as terras indígenas (“res extra commercium”), 
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proclamando a nulidade e declarando a extinção de atos que tenham por objeto a ocupação, o 
domínio e a posse de tais áreas, considerando ineficazes, ainda, as pactuações negociais que sobre 
elas incidam, sem possibilidade de quaisquer consequências de ordem jurídica, inclusive aquelas 
que provocam, por efeito de expressa recusa constitucional, a própria denegação do direito à 
indenização ou do acesso a ações judiciais contra a União Federal, ressalvadas, unicamente, as 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. 

c) O Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu como marco temporal de ocupação da 
terra pelos índios, para efeito de reconhecimento como terra indígena, a data da promulgação da 
Constituição, em 5 de outubro de 1988. De tal premissa decorre a conclusão de que não se pode 
reconhecer a tradicionalidade da posse nativa onde, ao tempo da promulgação da Lei Maior de 
1988, a reocupação não ocorreu, ainda que por efeito de renitente esbulho por parte de não 
índios. 

d) Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, há compatibilidade entre o usufruto de 
terras indígenas e faixa de fronteira, visto que a permanente alocação indígena nesses estratégicos 
espaços em muito facilita e até obriga que as instituições de Estado se façam também presentes. 

Comentários 

A alternativa C está incorreta. O STF, ao julgar o tema, firmou o seguinte entendimento: 
para que uma terra seja considerada indígena, é necessário que os índios estejam na sua posse no 
momento da promulgado da Constituição (5 de outubro de 1988).  

Contudo, caso fique caracterizada a ausência de posse em razão de reninente esbulho – 
conflito possessório iniciado no passado e existente até a promulgação da Constituição – a área 
será considerada indígena para os fins do art. 231 da Constituição. Confira a ementa do julgado: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TERRA INDÍGENA “LIMÃO VERDE”. ÁREA 
TRADICIONALMENTE OCUPADA PELOS ÍNDIOS (ART. 231, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL). MARCO TEMPORAL. PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO 
CUMPRIMENTO. RENITENTE ESBULHO PERPETRADO POR NÃO ÍNDIOS: NÃO 
CONFIGURAÇÃO. 

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Pet 3.388, Rel. Min. 
CARLOS BRITTO, DJe de 1º/7/2010, estabeleceu como marco temporal de ocupação da 
terra pelos índios, para efeito de reconhecimento como terra indígena, a data da 
promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. 

2. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 650/STF, o conceito de “terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios” não abrange aquelas que eram possuídas pelos 
nativos no passado remoto. Precedente: RMS 29.087, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR 
MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/10/2014. 

3. Renitente esbulho não pode ser confundido com ocupação passada ou com 
desocupação forçada, ocorrida no passado. Há de haver, para configuração de esbulho, 
situação de efetivo conflito possessório que, mesmo iniciado no passado, ainda persista 
até o marco demarcatório temporal atual (vale dizer, a data da promulgação da 
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Constituição de 1988), conflito que se materializa por circunstâncias de fato ou, pelo 
menos, por uma controvérsia possessória judicializada. 

4. Agravo regimental a que se dá provimento. (RMS 29087, Relator(a): Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado 
em 16/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-10-2014 PUBLIC 14-10-
2014). 

A alternativa A está correta. O STF já reconheceu que a demarcação indígena é ato 
meramente formal, que apenas reconhece direito preexistente. 

"IV - A demarcação de terra indígena é ato meramente formal, que apenas reconhece 
direito preexistente e constitucionalmente assegurado (art. 231 da CF). Os atos 
administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na 
hipótese. Necessidade de aguardar a análise da validade da portaria ministerial. V - 
Agravo regimental a que se nega provimento"(STF SL 610 AgR / SC – Relato: MINISTRO 
RICARDO LEWANDOWSKY, Data de Julgamento: 04/02/2015, Data de Publicação 
04/03/2015) 

A alternativa B está correta, de acordo com entendimento do STF: 

A eventual existência de registro imobiliário em nome de particular, a despeito do que 
dispunha o art. 859 do Código Civil de 1916 ou do que prescreve o art. 1.245 e §§ do 
vigente Código Civil, não torna oponível à União Federal esse título de domínio privado, 
pois a Constituição da República pré-excluiu do comércio jurídico as terras indígenas (“
res extra commercium”), proclamando a nulidade e declarando a extinção de atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse de tais áreas, considerando 
ineficazes, ainda, as pactuações negociais que sobre elas incidam, sem possibilidade de 
quaisquer consequências de ordem jurídica, inclusive aquelas que provocam, por efeito 
de expressa recusa constitucional, a própria denegação do direito à indenização ou do 
acesso a ações judiciais contra a União Federal, ressalvadas, unicamente, as benfeitorias 
derivadas da ocupação de boa-fé (CF, art. 231, § 6º). " (STF: RMS 29193 AgR-ED, 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) 

A alternativa D está correta. No paradigmático julgamento do caso Raposa Serra do Sol, 
estabeleceu-se o entendimento de que: 

EMENTA: AÇÃO POPULAR. DEMARCAÇÃO DA TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO 
SOL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DEMARCATÓRIO. 
OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 231 E 232 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DA 
LEI Nº 6.001/73 E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. CONSTITUCIONALIDADE E 
LEGALIDADE DA PORTARIA Nº 534/2005, DO MINISTRO DA JUSTIÇA, ASSIM COMO 
DO DECRETO PRESIDENCIAL HOMOLOGATÓRIO. RECONHECIMENTO DA 
CONDIÇÃO INDÍGENA DA ÁREA DEMARCADA, EM SUA TOTALIDADE. MODELO 
CONTÍNUO DE DEMARCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. REVELAÇÃO DO REGIME 
CONSTITUCIONAL DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS. A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL COMO ESTATUTO JURÍDICO DA CAUSA INDÍGENA. A DEMARCAÇÃO DAS 
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TERRAS INDÍGENAS COMO CAPÍTULO AVANÇADO DO CONSTITUCIONALISMO 
FRATERNAL. INCLUSÃO COMUNITÁRIA PELA VIA DA IDENTIDADE ÉTNICA. VOTO DO 
RELATOR QUE FAZ AGREGAR AOS RESPECTIVOS FUNDAMENTOS SALVAGUARDAS 
INSTITUCIONAIS DITADAS PELA SUPERLATIVA IMPORTÂNCIA HISTÓRICO-CULTURAL 
DA CAUSA. SALVAGUARDAS AMPLIADAS A PARTIR DE VOTO-VISTA DO MINISTRO 
MENEZES DIREITO E DESLOCADAS PARA A PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO. 

[...] 

17. COMPATIBILIDADE ENTRE FAIXA DE FRONTEIRA E TERRAS INDÍGENAS. Há 
compatibilidade entre o usufruto de terras indígenas e faixa de fronteira. Longe de se pôr 
como um ponto de fragilidade estrutural das faixas de fronteira, a permanente alocação 
indígena nesses estratégicos espaços em muito facilita e até obriga que as instituições de 
Estado (Forças Armadas e Polícia Federal, principalmente) se façam também presentes 
com seus postos de vigilância, equipamentos, batalhões, companhias e agentes. Sem 
precisar de licença de quem quer que seja para fazê-lo. Mecanismos, esses, a serem 
aproveitados como oportunidade ímpar para conscientizar ainda mais os nossos 
indígenas, instruí-los (a partir dos conscritos), alertá-los contra a influência eventualmente 
malsã de certas organizações não-governamentais estrangeiras, mobilizá-los em defesa 
da soberania nacional e reforçar neles o inato sentimento de brasilidade. Missão 
favorecida pelo fato de serem os nossos índios as primeiras pessoas a revelar devoção 
pelo nosso País (eles, os índios, que em toda nossa história contribuíram decisivamente 
para a defesa e integridade do território nacional) e até hoje dar mostras de conhecerem 
o seu interior e as suas bordas mais que ninguém (Pet 3.388, Rel. Min. Ayres Britto, julgado 
em 19/03/2009). 

 

Q6. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

Sobre a exploração de jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais, conforme previsto na 
Constituição Federal e no Código de Mineração (Decreto nº 227/67), pode-se afirmar que: 

I – A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões 
não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder 
concedente. 

II – O prazo de validade da autorização de pesquisa não será inferior a um ano, nem superior a 
três anos, a critério do DNPM - Departamento Nacional da Produção Mineral, consideradas as 
características especiais da situação da área e da pesquisa mineral objetivada. 

III – É admitida a prorrogação do alvará de pesquisa, sob as seguintes condições: a prorrogação 
poderá ser concedida, tendo por base a avaliação do desenvolvimento dos trabalhos, conforme 
critérios estabelecidos em portaria do Diretor-Geral do DNPM; a prorrogação deverá ser 
requerida até sessenta dias antes de expirar-se o prazo da autorização vigente, devendo o 
competente requerimento ser instruído com um relatório dos trabalhos efetuados e justificativa 
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do prosseguimento da pesquisa; a prorrogação independe da expedição de novo alvará, 
contando-se o respectivo prazo a partir da data da publicação, no Diário Oficial da União, do 
despacho que a deferir. 

IV – O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e também as 
obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos 
pelas áreas a pesquisar, devendo pagar aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela 
ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos 
trabalhos de pesquisa, observadas, dentre outras, as seguintes regras: no caso de terrenos 
públicos, é dispensado o pagamento da renda, ficando o titular da pesquisa sujeito apenas ao 
pagamento relativo a danos e prejuízos; se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da transcrição 
do título de autorização, não juntar ao respectivo processo prova de acordo com os proprietários 
ou posseiros do solo acerca da renda e indenização, o Diretor-Geral do Departamento Nacional 
de Produção Mineral enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde estiver situada a jazida, cópia 
do referido título, ocasião em que, após o devido procedimento, sendo exigida a representação 
da União, o Juiz mandará proceder à avaliação da renda e dos danos e prejuízos a que se refere 
este artigo, na forma prescrita no Código de Processo Civil. 

Estão corretas as assertivas: 

a) I, II e III. 

b) I, II, III e IV. 

c) I e IV. 

d) III e IV. 

Comentários 

A alternativa B está correta.  

O item I está correto. 

CRFB, Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais 
de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de 
exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a 
propriedade do produto da lavra. 

§ 3º - A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações 
e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou 
parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. 

O item II está correto. 

Decreto nº 227/67, Art. 22. A autorização de pesquisa será conferida nas seguintes 
condições, além das demais constantes deste Código: 

III - o prazo de validade da autorização não será inferior a um ano, nem superior a três 
anos, a critério do DNPM, consideradas as características especiais da situação da área e 
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da pesquisa mineral objetivada, admitida a sua prorrogação, sob as seguintes condições:        
(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996). 

O item III está correto.  

Decreto nº 227/67, Art. 22. A autorização de pesquisa será conferida nas seguintes 
condições, além das demais constantes deste Código: 

III - o prazo de validade da autorização não será inferior a um ano, nem superior a três 
anos, a critério do DNPM, consideradas as características especiais da situação da área e 
da pesquisa mineral objetivada, admitida a sua prorrogação, sob as seguintes condições:        
(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996). 

a) a prorrogação poderá ser concedida, tendo por base a avaliação do desenvolvimento 
dos trabalhos, conforme critérios estabelecidos em portaria do Diretor-Geral do DNPM;        
(Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

b) a prorrogação deverá ser requerida até sessenta dias antes de expirar-se o prazo da 
autorização vigente, devendo o competente requerimento ser instruído com um relatório 
dos trabalhos efetuados e justificativa do prosseguimento da pesquisa;        (Incluído pela 
Lei nº 9.314, de 1996) 

c) a prorrogação independe da expedição de novo alvará, contando-se o respectivo prazo 
a partir da data da publicação, no Diário Oficial da União, do despacho que a deferir;    

O item IV está correto. 

Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e 
também as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou 
particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos 
proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização 
pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, observadas 
as seguintes regras: 

 V - No caso de terrenos públicos, é dispensado o pagamento da renda, ficando o titular 
da pesquisa sujeito apenas ao pagamento relativo a danos e prejuízos; 

VI - Se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da transcrição do título de autorização, 
não juntar ao respectivo processo prova de acordo com os proprietários ou posseiros do 
solo acerca da renda e indenização de que trata este artigo, o Diretor-Geral do D. N. P. 
M., dentro de 3 (três) dias dessa data, enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde estiver 
situada a jazida, cópia do referido título; 

 

VII - Dentro de 15 (quinze) dias, a partir da data do recebimento dessa comunicação, o 
Juiz mandará proceder à avaliação da renda e dos danos e prejuízos a que se refere este 
artigo, na forma prescrita no Código de Processo Civil; 

Q7. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 
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I – O princípio da prevenção está intimamente relacionado ao brocardo jurídico “in dubio contra 
projectum” e, segundo jurisprudência das Cortes Superiores, impõe o reconhecimento da 
inversão do ônus da prova. 

II – A respeito das sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente, é possível afirmar que configuram circunstâncias atenuantes o baixo grau de 
instrução ou escolaridade do agente, o arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea 
reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada, a comunicação 
prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental, a ausência de intuito de 
obtenção de vantagem pecuniária e a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e 
do controle ambiental. 

III – Tratando-se de direito difuso, a reparação civil de danos ambientais assume grande amplitude, 
com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador, que é objetiva e 
fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa 
do agente causador do dano. 

Estão corretas as assertivas: 

a) I e II. 

b) I, II e III. 

c) II e III. 

d) III. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

O item I está incorreto. O que impõe a aplicação da inversão do ônus da prova e aplicação 
do brocardo “in dubio contra projectum” é o princípio da precaução, e não o da prevenção. 
Vejamos mais uma jurisprudência pra consolidar o conteúdo: 

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. 
ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO PARQUET. MATÉRIA 
PREJUDICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/1990 C/C 
O ART. 21 DA LEI 7.347/1985. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. 2. O ônus probatório não se 
confunde com o dever de o Ministério Público arcar com os honorários periciais nas provas 
por ele requeridas, em ação civil pública. São questões distintas e juridicamente 
independentes. 3. Justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o 
empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança 
do emprendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 
21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução. 4. Recurso especial 
parcialmente provido. (STJ - REsp: 972902 RS 2007/0175882-0, Relator: Ministra ELIANA 
CALMON, Data de Julgamento: 25/08/2009,  T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 14/09/2009). 
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O item II está incorreto. A “a ausência de intuito de obtenção de vantagem pecuniária” não 
configura uma atenuante.  

L 9.605/98 Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena: 

I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente; 

II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou 
limitação significativa da degradação ambiental causada; 

III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental; 

IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. 

O item III está correto. A assertiva reproduz trecho do seguinte julgado do STJ: 

[...] 

5. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil assume grande amplitude, com 
profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, 
fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da 
culpa do agente causador do dano. 

6. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade 
hermenêutica, está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito 
inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de 
não estar expresso em texto legal. 

7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se 
eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem 
jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem 
ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito 
à reparação. 

8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está dentre os 
poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano 
ambiental. 

(...) (STJ - REsp 1120117/AC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 10/11/2009, DJe 19/11/2009) 

8.2 - 2018 

 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevista na Lei nº 12.305/2010, é 
CORRETO afirmar que: 

a) A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, 
diretrizes, metas e ações a serem seguidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de 
maneira independente e concorrente, nos termos do artigo 4º da lei. 
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b) O princípio do protetor-recebedor, também denominado princípio da visão sistêmica, implica 
a observância das variáveis ambiental, social e cultural na gestão dos resíduos sólidos, além do 
respeito às diversidades locais e regionais. 

c) Não há distinção entre resíduos sólidos e rejeitos, eis que ambos, na definição legal, são os 
materiais, objetos ou substâncias resultantes de atividades humanas em sociedade a cuja 
destinação final se procede. 

d) São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos a coleta seletiva, os inventários e o 
sistema declaratório anual de resíduos sólidos, entre outros. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

Lei 12.305/10, Art. 8º.  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre 
outros:  

I - os planos de resíduos sólidos;  

II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;  

III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à 
implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;  

VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o 
desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de 
gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos;  

VII - a pesquisa científica e tecnológica;  

VIII - a educação ambiental;  

IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;  

X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico;  

XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir);  

XII - o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa);  

XIII - os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde;  

XIV - os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de 
resíduos sólidos urbanos;  

XV - o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;  

XVI - os acordos setoriais;  
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XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre 
eles: a) os padrões de qualidade ambiental;  

b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais;  

c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;  

d) a avaliação de impactos ambientais;  

e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima);  

f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;  

XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; XIX - o 
incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes 
federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos 
envolvidos.  

A alternativa A está incorreta. 

Lei 12.305/10, Art. 4o A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de 
princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo 
Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, 
Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.  

A alternativa B está incorreta. A Lei 12.305/2001 inaugurou na legislação ambiental o 
princípio do protetor-recebedor, estabelecendo uma lógica inversa ao outro princípio já 
consagrado no direito ambiental, que é o do poluidor-pagador.  

Dessa forma, referido princípio passou a constar expressamente na referida lei (art. 6º, II) e, 
diferentemente do princípio do poluidor-pagador, que consiste na obrigação do poluidor de arcar 
com os custos da reparação do dano por ele causado ao meio ambiente, o princípio do protetor-
recebedor, ora introduzido na legislação ambiental, estabelece uma regra inversa a essa, onde a 
ideia central é remunerar todo aquele que, de uma forma ou de outra, deixou de explorar um 
recurso natural que era seu, em benefício do meio ambiente e da coletividade, ou promoveu 
alguma ação, também com o mesmo propósito.  

A alternativa C está incorreta. 

Lei 12.305/10, Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  

(...) 

XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 
viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 
adequada; 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder 
ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 
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contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 
na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; 

Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

A respeito do licenciamento ambiental, é CORRETO afirmar que: 

a) Conforme a Lei Complementar nº 140/2011, os empreendimentos e atividades são licenciados 
ou autorizados, ambientalmente, apenas pela União, Estados ou Distrito Federal de forma 
concorrente, tendo em vista a competência prevista no artigo 24 da Constituição Federal. 

b) De acordo com a Lei Complementar nº 140/2011 e com a Lei nº 6.938/81, o licenciamento 
ambiental abrange o estudo de impacto ambiental e a revisão de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras. 

c) É o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental. 

d) Em face da supremacia da União em determinar os critérios a serem observados quanto à 
proteção do meio ambiente, apenas a concessão de autorização do Poder Público federal poderá 
contrariar regra municipal ou estadual que estabeleça zoneamento para determinado espaço 
territorial. 

Comentários 

A alternativa C está correta. 

LC 140/2011, Art. 2º. Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se: 

I - licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado a licenciar 
atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental; 

A alternativa A está incorreta. Os municípios também possuem competência para promover 
o licenciamento ambiental. 

Art. 7º. São ações administrativas da União: 

XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades: 

Art. 8º. São ações administrativas dos Estados: 

XV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos (..) 

Art. 9º. São ações administrativas dos Municípios: 

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei 
Complementar, promover o licencimento ambiental das atividades e empreendimentos: 

Art. 10. São ações administrativas do Distrito Federal as previstas nos arts. 8º e 9º. 
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 A alternativa B está incorreta. O licenciamento ambiental, o estudo de impacto ambiental 
e a revisão de atividades poluidores constituem instrumentos autônomos, de modo que não são 
abrangidos pelo licenciamento ambiental. Veja as disposições da lei 6938/81: 

Art. 9º. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

III - a avaliação de impactos ambientais; 

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

 A alternativa D está incorreta. A competência para proteção do meio ambiente é comum 
da União, Estados, DF e Municípios. 

CRFB, Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

LC 140/2011Art. 1o  Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e 
VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens 
naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de 
suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. 

Q3. TRF3/TRF3 – Juiz  Federal Substituto/2018 

A respeito da responsabilidade por dano ecológico é CORRETO afirmar que: 

a) Segundo a teoria do risco criado, a responsabilidade pelo dano ecológico é objetiva, admitindo-
se as excludentes de culpa da vítima e força maior. 

b) Pela teoria do risco integral é suficiente a demonstração do nexo causal e do dano para que 
exista o dever de repará-lo, exceto em caso de ações de particulares praticadas de forma 
clandestina. 

c) Diante da impossibilidade da produção de prova negativa, segundo o Superior Tribunal de 
Justiça, não é possível se exigir de quem supostamente promoveu o dano ambiental que 
comprove que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é 
potencialmente lesiva. 

d) Em face da proporção e da intensidade que o dano ecológico pode alcançar é que a Lei nº 
6.938/81 instituiu um fundo nacional para suprir situações de lesão em matéria de poluição como 
auxílio à reparação de seus efeitos. 

Comentários 

 A alternativa A está correta. Conforme a teoria do risco criado, as excludentes de 
responsabilidade são admitidas em favor daqueles que, em razão de sua profissão ou atividade, 
são potencialmente geradores de risco ao meio ambiente. 



 

 

 

 

 

  
 

  

195 
280 

A alternativa B está incorreta. A teoria do risco integral é a regra que fundamenta o dever 
de responsabilidade no âmbito ambiental, e não exclui a situação narrada na alternativa. 

A alternativa C está incorreta. Conforme o princípio da precaução, quando não for possível 
mensurar se a atividade provocará ou não danos ao meio ambiente, poderá ocorrer a inversão do 
ônus da prova, incumbindo ao particular o ônus de provar que a sua atividade não prejudicará o 
meio ambiente. Esse entendimento já se encontra, inclusive, sumulado pelo STJ: 

Súmula N. 618. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental 

 A alternativa D está incorreta. 

 O Fundo Nacional do Meio Ambiente é uma unidade do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), criado pela Lei nº 7.797 de 10 de julho de 1989 e regulamentado pelo Decreto nº 3524, 
de 26 junho de 200051.   

LEI Nº 7.797/89,Art. 1º. Fica instituído o Fundo Nacional de Meio Ambiente, com o 
objetivo de desenvolver os projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos 
naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental no 
sentido de elevar a qualidade de vida da população brasileira. 

Contudo, não há previsão de qualquer fundo na Lei 6938/81, conforme apontado na 
assertiva. 

Q4. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

De acordo com o artigo 9o da Lei nº 6.938/81, NÃO são instrumentos da Política Nacional do 
Meio Ambiente: 

a) O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o zoneamento e a avaliação de 
impactos ambientais. 

b) Os órgãos e entidades que constituem o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. 

c) Os incentivos à criação de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental e os 
instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental e seguro ambiental. 

d) O sistema nacional de informações sobre o meio ambiente e o Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. 

Comentários 

 

 

51 http://www.mma.gov.br/fundo-nacional-do-meio-ambiente 

 

http://www.mma.gov.br/fundo-nacional-do-meio-ambiente
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A alternativa B está correta. De fato, os órgãos que constituem o SISNAMA não fazem parte 
dos instrumento da PNMA. Veja:  

Art. 9º. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II - o zoneamento ambiental;                (Regulamento) 

III - a avaliação de impactos ambientais; 

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de 
tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de 
relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal; 

VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, 
estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse 
ecológico e reservas extrativistas;                       

 VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas 
necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 

X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o 
Poder Público a produzí-las, quando inexistentes;                          

 XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou 
utilizadoras dos recursos ambientais.                       

XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro 
ambiental e outros.          

A alternativa A está incorreta. 

Lei 6.938/1981, Art 9º. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

I- o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II - o zoneamento ambiental; 

III - a avaliação de impactos ambientais; 

A alternativa C está incorreta. 

V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de 
tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

(...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4297.htm
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XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro 
ambiental e outros.   

A alternativa D está incorreta. 

VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

Q5. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Recentemente o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das Ações Diretas de 
Constitucionalidade 4901, 4902, 4903, 4937 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade 42, as 
quais tratavam de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/2012, denominada Código Florestal. De 
acordo com referido julgamento, é CORRETO afirmar que: 

a) O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da anistia concedida a todo 
aquele que tenha praticado a supressão de vegetação em área de preservação permanente, 
reserva legal ou de uso restrito anteriores a 22 de julho de 2008, nos termos do artigo 59 da Lei n
º 12.651/2012. 

b) Ao declarar a inconstitucionalidade das expressões “gestão de resíduos” e “instalações 
necessárias à realização de competições esportivas”, contidas no artigo 3º, VIII, alínea b, da Lei 
nº 12.651/2012, o Supremo Tribunal Federal reduziu as hipóteses em que se permite o 
desmatamento de área de preservação permanente por motivo de utilidade pública. 

c) O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o mecanismo da Cota de Reserva 
Ambiental (CRA) que permite a compensação da Reserva Legal de imóvel rural, afastando, porém, 
a exigência prevista no Código Florestal de que referida compensação somente poderia ser 
realizada em áreas pertencentes ao mesmo bioma e que mantivessem identidade ecológica. 

d) Embora tenha reconhecido a constitucionalidade da maior parte dos dispositivos do Código 
Florestal, o Supremo Tribunal Federal também admitiu que a redução da área de reserva legal 
prevista na norma estabeleceu um padrão de proteção ambiental inferior ao que existia antes de 
sua vigência, em afronta ao princípio da vedação ao retrocesso e em contrariedade ao artigo 225 
da Constituição Federal. 

A alternativa B está correta. Em 2018, O STF, em controle de constitucionalidade, emitiu 
importantes decisões acerca do Código Florestal. 

Vejamos os ensinamentos de Márcio Cavalcante: 

O STF analisou a constitucionalidade do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e decidiu: 

1) declarar a inconstitucionalidade das expressões “gestão de resíduos” e 
“instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou 
internacionais”, contidas no art. 3º, VIII, b, da Lei nº 12.651/2012; 

2) dar interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, VIII e IX, da Lei, de modo a 
se condicionar a intervenção excepcional em APP, por interesse social ou utilidade 
pública, à inexistência de alternativa técnica e/ou locacional à atividade proposta; 
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3) deve-se dar interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, XVII e ao art. 4º, IV, para 
fixar a interpretação de que os entornos das nascentes e dos olhos d´água intermitentes 
configuram área de preservação permanente; 

4) declarar a inconstitucionalidade das expressões “demarcadas” e “tituladas”, contidas 
no art. 3º, parágrafo único; 

5) deve-se dar interpretação conforme a Constituição ao art. 48, § 2º, para 
permitir compensação apenas entre áreas com identidade ecológica; 

6) deve-se dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59, §§ 4º e 5º, de modo a 
afastar, no decurso da execução dos termos de compromissos subscritos nos programas 
de regularização ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos 
ambientais praticados antes de 22.7.2008, seja das sanções deles decorrentes, aplicando-
se extensivamente o disposto no § 1º do art. 60 da Lei 12.651/2012, segundo o qual “a 
prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva”. 
 
Todos os demais dispositivos da Lei foram considerados constitucionais. 

(Info 892). 

Especificamente quanto ao enunciado do item B em comento, a redação original do 
dispositivo enunciava que:  

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

VIII - utilidade pública: 

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de 
transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano 
aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos , energia, 
telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições 
esportivas estaduais, nacionais ou internacionais , bem como mineração, exceto, neste 
último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho; 

Contudo, o STF entendeu que a gestão de resíduos e as instalações necessárias à realização 
de competições esportivas não se enquadravam na definição de “utilidade pública” a permitir o 
desmatamento de área de preservação permanente. Assim, essas expressões foram consideradas 
inconstitucionais. 

A alternativa A está incorreta. 

Art. 59 - § 4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada 
Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto 
estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá 
ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão 
irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso 
restrito. 

§ 5º A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções 
decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações 
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estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das 
exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste 
artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais 
consolidadas conforme definido no PRA. 

O STF afirmou que esses dispositivos são válidos, mas que se deve evitar a prescrição e a 
decadência. Assim, deve-se dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59, §§ 4º e 5º, de 
modo que, durante a execução dos termos de compromissos subscritos nos programas de 
regularização ambiental, não corra o prazo de decadência ou prescrição. 

 A alternativa C está incorreta. O STF acolheu os argumentos técnicos no sentido de que as 
compensações devem ser realizadas somente em áreas ecologicamente equivalentes, 
considerando-se não apenas o mesmo bioma, mas também as diferenças de composição de 
espécies e estrutura dos ecossistemas que ocorrem dentro de cada bioma. 

 A alternativa D está incorreta. O STF ressaltou que o princípio da vedação ao retrocesso 
não se sobrepõe ao princípio democrático, no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos 
Poderes Legislativo e Executivo, e nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o 
desenvolvimento sustentável do país como um todo52. 

Q6. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Considerando o artigo 225 da Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Cabe ao Poder Público o controle e a fiscalização da atividade mineradora, especialmente sobre 
a poluição causada, havendo discricionariedade quanto à aplicação de penalidades administrativas 
e penais, quando houver a integral reparação do dano pelo poluidor. 

b) Aquele que explorar recursos minerais está obrigado a reparar o meio ambiente, devendo 
reabilitar o solo contaminado e recuperar integralmente as condições em que se encontrava antes 
do exercício da atividade, sob pena de imposição de sanções penais e administrativas. 

c) A exploração dos recursos minerais está condicionada à reparação do meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da 
lei. 

d) Incumbe ao Poder Público proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a qualquer 

 

 

52 https://www.dizerodireito.com.br/2018/03/constitucionalidade-do-novo-codigo.html 
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crueldade, inclusive quando utilizados para a prática desportiva ou outras formas de manifestações 
culturais. 

Comentários 

A alternativa C está correta.  

CRFB, Art. 225, § 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. 

A alternativa A está incorreta. Não existe essa discricionariedade apontada na alternativa. 
Como se sabe, as esferas civil, administrativa e penal são independentes e a responsabilização 
deve ocorrer sempre que houver alguma transgressão à lei.  

A alternativa B está incorreta. A CRFB não exige a reabilitação do solo contaminado e a 
recuperação integral das condições preexistentes, mesmo porque essa ação revela-se impossível 
na grande maioria das vezes. Veja:  

CRFB, Art. 225, § 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. 

A alternativa D está incorreta. O art. 225, caput, da CF dispõe:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

E o seu §1º, VII:  

proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais 
a crueldade. 

Ocorre que em junho/17 veio a Emenda 67/17 e acresceu o §7º ao art. 225 da CRFB: 

Para fins do disposto na parte final do inciso VII do §1º deste artigo, não se consideram 
cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações 
culturais, conforme o §1º do art. 215 desta CF, registradas como bem de natureza 
imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei 
específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 

Assim, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que: 

1-  decorram de manifestações culturais, registradas como bem de natureza imaterial 
integrante do patrimônio cultural brasileiro; 

2-  Regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 

Temos, aqui, um exemplo de reação legislativa, eis que o objetivo da emenda foi se 
contrapor à decisão do STF na ADI 4983/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 06/10/16 – que 
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declarou a atividade da “vaquejada” inconstitucional em virtude de tratamento cruel dispensado 
aos animais.  

Q7. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

A respeito dos princípios que sustentam o direito ambiental brasileiro é CORRETO afirmar que: 

a) O princípio do desenvolvimento sustentável envolve a substituição de norma de expansão 
quantitativa por uma melhoria qualitativa como caminho para o progresso, trazendo a integração 
entre a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico para o benefício das presentes e 
futuras gerações. 

b) O princípio usuário-pagador pressupõe uma prática ilícita daquele que utiliza o recurso 
ambiental, sendo possível a exigência de pagamento quando houver o cometimento de faltas ou 
infrações. 

c) O princípio da precaução contido no artigo 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público 
a obrigação de controlar atividades de risco quando importarem ameaças de danos irreversíveis e 
conhecidos pela ciência, sendo liberada a atividade se não houver prova do prejuízo. 

d) A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente obriga a reparação dos danos causados pelo 
poluidor à fauna, à flora e ao meio ambiente, devendo ser demonstrada a culpa em sua conduta, 
exceto em caso de prejuízo causado pela atividade nuclear. 

Comentários 

A alternativa A está correta. O princípio do desenvolvimento sustentável tem previsão 
expressa na CRFB como um princípio da ordem econômica (art. 170, VI, da CRFB).  

Além disso, o desenvolvimento sustentável constitui um objetivo da Política Nacional do 
Meio Ambiente (L. 6938/81).  

Nesse sentido, afirma-se frequentemente que esse princípio tem fundamento em um tripé: 
crescimento econômico, equidade social e preservação ambiental. Assim, deve-se dar preferência 
ao desenvolvimento econômico com qualidade e consideração às futuras gerações, em 
detrimento de expansões meramente quantitativas da economia e das atividades humanas. 

A alternativa B está incorreta. Pelo princípio do usuário-pagador, o usuário deve pagar pela 
utilização de um bem ambiental, ainda que essa utilização não gere danos. Busca-se, com isso, 
incentivar a racionalização e o uso consciente dos recursos naturais. 

A alternativa C está incorreta. O princípio da precaução aplica-se em situações de incerteza 
científica (Princípio n. 15 da Rio-92). É pelo princípio da precaução que se possibilita a inversão do 
ônus da prova em favor do meio ambiente, quando incertos os danos. Por ser decorrência da 
máxima in dubio pro natura, quem pretender realizar atividade cujos efeitos são ambientalmente 
incertos deverá realizar a prova em sentido contrário, afastando qualquer dúvida da ausência de 
dano. 

A alternativa D está incorreta. O artigo 14, §1º, da Lei n. 6.938/81 prevê:  
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Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.  

A responsabilidade, assim, é objetiva. 

Q8. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

A respeito da Lei nº 11.105/2005 (Lei de Biossegurança), que regulamenta os incisos II, IV e V do 
parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, é CORRETO afirmar que: 

a) As atividades e projetos que envolvam OGM (Organismos Geneticamente Modificados) e seus 
derivados, relacionados ao ensino com manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica e 
ao desenvolvimento tecnológico, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, podem ser realizados por 
pessoas físicas em atuação autônoma e independente, desde que mantenham vínculo 
empregatício ou qualquer outro com pessoas jurídicas. 

b) Para os efeitos desta lei está incluído na categoria de OGM aquele resultante de técnicas que 
impliquem a introdução direta de material hereditário em um organismo, inclusive fecundação in 
vitro, conjugação, transdução e transformação. 

c) Aplicam-se os dispositivos desta lei quando a modificação genética for obtida por meio da 
mutagênese, fusão celular e autoclonagem de organismos, ainda que implique a utilização de 
OGM como receptor ou doador. 

d) Dentre as diversas atividades relativas aos OGM, estão abrangidas pela lei a construção, o 
cultivo, a manipulação e a pesquisa, estabelecendo-se normas de segurança e mecanismos de 
fiscalização. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

Lei 11.105/05, Art. 1º. Esta Lei estabelece normas de seguranç̧a e mecanismos de 
fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a 
transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a 
comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos 
geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo 
ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde 
humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do 
meio ambiente. 

A alternativa A está incorreta. 

Art. 2º,§ 2º. As atividades e projetos de que trata este artigo são vedados a pessoas físicas 
em atuação autônoma e independente, ainda que mantenham vínculo empregatício ou 
qualquer outro com pessoas jurídicas. 

 A alternativa B está incorreta. 
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Art. 3º, § 1º. Não se inclui na categoria de OGM o resultante de técnicas que impliquem 
a introdução direta, num organismo, de material hereditário, desde que não envolvam a 
utilização de moléculas de ADN/ARN recombinante ou OGM, inclusive fecundação in 
vitro, conjugação, transdução, transformação, indução poliplóide e qualquer outro 
processo natural. 

 A alternativa C está incorreta. 

Art. 4º. Esta Lei não se aplica quando a modificação genética for obtida por meio das 
seguintes técnicas, desde que não impliquem a utilização de OGM como receptor ou 
doador: 

I – mutagênese; 

II – formação e utilização de células somáticas de hibridoma animal; 

III – fusão celular, inclusive a de protoplasma, de células vegetais, que possa ser produzida 
mediante métodos tradicionais de cultivo; 

IV – autoclonagem de organismos não-patogênicos que se processe de maneira natural. 

 

 

9 - DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO 

9.1 – 2016 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Com relação a jurisprudência dominante, assinale a alternativa correta: 

a) STF: isenções tributárias, como favor fiscal que são, podem ser livremente suprimidas mesmo 
se concedidas sob condição onerosa. 

b) STJ: na execução fiscal é necessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo do 
cálculo do débito, para assegurar a ampla defesa do contribuinte. 

c) STJ: no caso de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange os tributos e as 
multas moratórias devidas pela sucedida referentes aos fatos geradores ocorridos até a sucessão, 
mas não as multas punitivas dado o caráter pessoal delas. 

d) STF: a norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao 
princípio da anterioridade. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 
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Súmula Vinculante n. 50, STF: Norma legal que altera o prazo de recolhimento de 
obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. 

A alternativa A está incorreta. 

Súmula 544, STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser 
livremente suprimidas. 

A alternativa B está incorreta. 

Súmula 559, STJ. Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição 
inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto 
no artigo 6º da Lei 6.830/1980. 

A alternativa C está incorreta. 

Súmula 553, STJ. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora 
abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias 
ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. 
 

Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

O lançamento tributário: 

a) reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e é regido pela lei vigente, mesmo 
que venha a ser revogada ou modificada. 

b) constitui a obrigação tributária e torna-se imutável após a notificação válida do sujeito passivo. 

c) é inibido por decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário. 

d) identifica o sujeito passivo, verifica a ocorrência do fato gerador, calcula o montante do tributo 
devido e estabelece os critérios para a revisão “de ofício“ do crédito decorrente. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

CTN, Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou 
revogada.  

A alternativa B está incorreta. A obrigação tributária é o dever do sujeito passivo que nasce 
em virtude da prática do fato gerador. 

Portanto, o que constitui a obrigação tributária não é o lançamento, mas sim a ocorrência 
do fato gerador.  

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
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§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o 
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito 
dela decorrente. 

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

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

Ex: Maria auferir renda é o fato gerador. Ela realizou no mundo dos fatos aquilo que se 
previu no plano da hipótese de incidência “auferir renda” e, ao fazer isso, surge a obrigação 
tributária. Nesse momento, Maria se tornou devedora do imposto de renda e a União passa a ser 
credora do IR. 

A linha do tempo da relação jurídico-tributária é a seguinte: 

Hipótese de incidência → Fato Gerador → Obrigação Tributária → Lançamento → Crédito 
Tributário → Inscrição → Dívida Ativa → CDA → Execução Fiscal. 

Ademais, outro erro da assertiva é falar que o lançamento é imutável. 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito 
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a 
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo 
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.                                         

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado 
em virtude de: 

I - impugnação do sujeito passivo; 

II - recurso de ofício; 

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149. 

A alternativa C está incorreta. 

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o Fisco de 
praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, tais como 
inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita a Fazenda de proceder à 
regular constituição do crédito tributário para prevenir a decadência do direito (STJ, REsp 
736.040/RS, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª T, d.j. 11/6/07) 

A alternativa D está incorreta. 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito 
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.  
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Q3. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta: 

I. As multas fiscais também são alcançadas pelo princípio da não-confiscatoriedade. 

II. As medidas provisórias podem instituir ou majorar tributos para os quais não é exigida lei 
complementar. 

III. O IPI (imposto sobre produtos industrializados) não incide sobre produtos industrializados 
destinados à exportação. 

IV. A imunidade recíproca prevista para as pessoas políticas alcança empresas públicas e 
sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos que atuam em regime de 
monopólio. 

a) Todas as afirmações são erradas. 

b) As afirmações II e III são erradas. 

c) Todas as afirmações são verdadeiras. 

d) A afirmação IV é a única verdadeira. 

Comentários 

A alternativa C está correta. 

A assertiva I está correta. 

A proibição constitucional do confisco em matéria tributária – ainda que se trate de multa 
fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias – 
nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão 
governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, 
no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, 
comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a 
uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular 
satisfação de suas necessidades vitais básicas (STF, ADI 1.075-MC) 

A assertiva II está correta. 
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Já se acha assentado no STF o entendimento de ser legítima a disciplina de matéria de 
natureza tributária por meio de medida provisória, instrumento a que a Constituição 
confere força de lei (STF ADI 1.417-MC). 

A assertiva III está correta. 

CRFB. Art. 153 §3º O imposto previsto no inciso IV (IPI): III - não incidirá sobre produtos 
industrializados destinados ao exterior. 

A assertiva IV está correta. 

A Infraero, que é empresa pública, executa como atividade fim, em regime de monopólio, 
serviços de infraestrutura aeroportuária constitucionalmente outorgados à União Federal, 
qualificando-se, em razão de sua específica destinação institucional, como entidade 
delegatária dos serviços públicos a que se refere o art. 21, XII, c, da Lei Fundamental, o 
que exclui essa empresa governamental, em matéria de impostos, por efeito da 
imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, a), do poder de tributar dos entes políticos 
em geral.  (STF RE 363.412-AgR, d.j. 07/08/07) 

 

Q4. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa incorreta: 

a) Tratando-se de serviço indivisível e inespecífico, a iluminação pública não pode ser remunerada 
mediante taxa. 

b) Cabe ao Poder Judiciário, em prestígio da isonomia, estender tratamento tributário benéfico já 
previsto em lei, para contribuinte não contemplado no texto legal. 

c) As contribuições sociais e as contribuições de intervenção no domínio econômico não incidirão 
sobre receitas decorrentes de exportação. 

d) É possível a adoção, no cálculo do valor de uma taxa, de um ou mais elementos da base de 
cálculo de um imposto, desde que não ocorra integral identidade entre uma base e outra. 

Comentários 

A alternativa B está incorreta. 

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a extensão de 
tratamento tributário diferenciado, previsto em lei, a contribuintes não contemplados no 
texto legal, implicaria converter-se esta Corte em legislador positivo. Precedentes. 2. 
Agravo regimental improvido. (RE 485290 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª T, d.j. 
03/08/2010) 

A alternativa A está correta.  

Súmula Vinculante 41, STF: O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado 
mediante taxa. 
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Por conta desse entendimento do STF, o Congresso Nacional aprovou emenda 
constitucional que passou a prever contribuição para fazer frente a esse gasto (COSIP). 

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das 
respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no 
art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura 
de consumo de energia elétrica.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 

A alternativa C está correta. 

CRFB, Art. 149, § 2º. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de 
que trata o caput deste artigo 

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. 

A alternativa D está correta. 

Súmula Vinculante 29, STF: É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um 
ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não 
haja integral identidade entre uma base e outra. 

 

Q5. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Aponte a alternativa correta: 

a) Contribuições de melhoria são tributos vinculados à prestação ou à disposição de serviços 
públicos fruíveis pelo contribuinte. 

b) Pagando um imposto o contribuinte pode exigir do Poder Público uma contraprestação 
individual e específica. 

c) Em caso de relevante interesse público os Estados e o DF podem instituir contribuições de 
intervenção no domínio econômico. 

d) A tarifa pública e o preço público não se submetem ao regime jurídico tributário porque sua 
natureza é contratual. 

Comentários 

 A alternativa D está correta. 

Para o STF, o elemento nuclear para distinguir taxa e preço público é a compulsoriedade. 

TAXA TARIFA ou PREÇO PÚBLICO 

É uma prestação compulsória. 

O contribuinte paga a taxa de serviço não 
por conta de uma escolha que ele faça. 

É uma prestação voluntária. 

É chamada de voluntária porque a pessoa 
só irá pagar se ela escolher utilizar aquele 
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Ele paga porque a lei determina que é 
obrigado a isso, mesmo que o serviço 
esteja apenas à sua disposição, sem que 
haja uma utilização efetiva. 

A lei determina que ele pague, mesmo 
que não utilize de forma efetiva. 

Ex.: custas judiciais. 

determinado serviço que é efetivamente 
prestado. 

O indivíduo escolhe se submeter a um 
contrato, no qual irão lhe fornecer um 
serviço e, em contraprestação, ele irá 
pagar o valor. 

Ex.: pedágio. 

  

Essa distinção foi consagrada pelo STF em um enunciado: 

Súmula 545, STF: Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, 
diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia 
autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu. 

Quadro-resumo53: 

TAXA TARIFA OU PREÇO PÚBLICO 

Sujeita a regime jurídico de direito público. Sujeita a regime jurídico de direito privado. 

É espécie de tributo. Não é receita tributária. 

Trata-se de receita derivada. Trata-se de receita originária. 

Instituída e majorada por lei. Ato de vontade bilateral, independe de lei 

(instituída por contrato). 

Independe de vontade (é compulsória). Dotada de voluntariedade. 

O fundamento para sua cobrança é o princípio 
da reibutividade. 

O fundamento para sua cobrança é a 
manutenção do equilíbrio econômico e 
financeiro dos contratos. 

Obediência à anterioridade e aos demais 
princípios tributários. 

Não se submete ao princípio da anterioridade 
nem aos demais princípios tributários. 

Natureza legal-tributária (não admite 
rescisão). 

Natureza contratual (admite rescisão). 

 

 

53 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 38. 
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O serviço à disposição autoriza a cobrança. A cobrança só ocorre com o uso do serviço. 

Ex.: custas judiciais Ex.: serviço de fornecimento de água. 

 

      A alternativa A está incorreta. A alternativa explica o conceito de taxa (art. 77, CTN) e não de 
contribuição de melhoria (art. 78, CTN). 

 
CTN Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício 
regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público 
específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
 
Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para 
fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como 
limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra 
resultar para cada imóvel beneficiado. 
 

      A alternativa B está incorreta. Errado, pois o imposto é uma espécie tributária não vinculada à 
atividade estatal. 

Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 
independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

      A alternativa C está incorreta. 

CRFB, Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 

 

Q6. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Só podem ser instituídos por meio de lei complementar: 

a) o empréstimo compulsório e o imposto extraordinário. 

b) a contribuição de intervenção no domínio econômico e o empréstimo compulsório. 

c) o imposto sobre grandes fortunas e as contribuições de interesse de categorias profissionais ou 
econômicas. 

d) o empréstimo compulsório e o imposto residual. 
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Comentários  

 A alternativa D está correta. Os impostos instituídos por Lei complementar são os seguintes: 

1- IGF 

CRFB, Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: VII - grandes fortunas, nos 
termos de lei complementar. 

          2- Empréstimos compulsórios (art. 148) 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios: 

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra 
externa ou sua iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, 
observado o disposto no art. 150, III, "b". 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será 
vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. 

         3- Impostos residuais (art. 154, I) 

Art. 154. A União poderá instituir: 

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam 
não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados 
nesta Constituição; 

II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos 
ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, 
cessadas as causas de sua criação. 

       4- Contribuições sociais não previstas na CRFB (Art. 154, I c/c Art. 195, §4). 

Art. 195,§ 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou 
expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I. 

 

Q7. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

O IOF (imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários): 

a) tem predominante função extrafiscal e não se submete à anterioridade tributaria; o Poder 
Executivo pode manejar as suas alíquotas para ajustá-lo a objetivos de política monetária 
indicando o que almeja alcançar com a mudança de alíquota. 

b) incide na operação financeira de levantamento de depósitos judiciais destinados a suspender a 
exigibilidade do crédito tributário ou a garantir a instância executiva. 
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c) pode ser exigido nas operações financeiras dos Estados, DF e Municípios, porque essa 
tributação não é limitada pela imunidade constitucional recíproca. 

d) pode incidir sobre qualquer operação financeira, desde que seja observado o princípio da estrita 
legalidade, porque as operações enumeradas no CTN são exemplificativas. 

Comentários 

 A alternativa A está correta. Tributo extrafiscal é aquele que não tem como função precípua 
a arrecadação, mas sim induzir determinados comportamentos em indivíduos. 

CTN, Art. 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, 
alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da 
política monetária. 

A alternativa B está incorreta. 

Súmula 185, STJ: Nos depósitos judiciais, não incide o Imposto sobre Operações 
Financeiras. 

       A alternativa C está incorreta. 

‘TRIBUTÁRIO. IOF. APLICAÇÃO DE RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO 
MERCADO FINANCEIRO. IMUNIDADE DO ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO. À 
ausência de norma vedando as operações financeiras da espécie, é de reconhecer-se 
estarem elas protegidas pela imunidade do dispositivo constitucional indicado, posto 
tratar-se, no caso, de rendas produzidas por bens patrimoniais do ente público. Recurso 
não conhecido.’ ( RE n° 213.059 , Rel. Min. ILMAR GALVÃO , DJ de 27.2.1998); 

‘IMPOSTO - IMUNIDADE RECÍPROCA - Imposto sobre Operações Financeiras. A norma 
da alínea "a" do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal obstaculiza a incidência 
recíproca de impostos, considerada a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. Descabe introduzir no preceito, à mercê de interpretação, exceção não 
contemplada, distinguindo os ganhos resultantes de operações financeiras.’ (RE nº 
197.940-Agr , Rel. Min. MARCO AURÉLIO , DJ de 25.4.1997. No mesmo sentido: RE nº 
192.888 , Rel. Min. CARLOS VELLOSO , DJ de 11.6.1996; AI 172.890-Agr , Rel. Min. 
MARCO AURÉLIO , DJ de 19.4.1996; AI nº 175.133-Agr , Rel. Min. MARCO AURÉLIO , DJ 
de 26.4.1996; e ainda AI nº 436.156-Agr , Rel. Min. GILMAR MENDES , DJ de 3.2.2006) 

Agravo regimental em ação cível originária. 2. Imposto sobre operações financeiras – IOF. 
3. Art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Imunidade recíproca. Cobrança sobre 
operações financeiras praticadas pelo Estado de São Paulo. Impossibilidade. 
Precedentes. 4. Prescrição. Demora na citação da ré por inércia judicial. Súmula 160 do 
STJ. Não configuração de desídia do agravado. 5. Interrupção da prescrição. Retroação à 
data do ajuizamento da demanda. Art. 219, § 1º, do CPC. 6. Prazo prescricional. Art. 168 
do CTN. Inaplicabilidade do lustro quinquenal da LC 118/05. Ação ajuizada antes da 
vigência da referida Lei Complementar. RE 566.621, tema 4 da sistemática da repercussão 
geral. 7. Explicitação dos índices a serem aplicáveis na repetição do indébito tributário. 
Manual de Cálculos da Justiça Federal. 8. Fixação da verba honorária em 5% do valor a 
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ser repetido. Valor elevado. Fazenda Pública vencida. Arbitramento em quantia fixa. 9. 
Agravo regimental parcialmente provido para fixar a quantia expressa dos honorários 
advocatícios, além da explicitação acerca da aplicação dos critérios previstos no manual 
de cálculos da Justiça Federal. 

        A alternativa D está incorreta. Primeiro, não pode incidir sobre qualquer operação financeira, 
pois há casos, por exemplo, de imunidade, hipótese de não incidência.  

 Ademais, os fatos geradores dos impostos listados na CRFB (dente eles o IOF), encontram-
se exaustivamente enumerado no CTN. 

 

Q8. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

São causas da exclusão do crédito tributário: 

a) isenção e anistia. 

b) imunidade e remissão. 

c) transação e compensação. 

d) decadência e novação. 

Comentários 

 A alternativa A está correta. 

CTN, Art. 175. Excluem o crédito tributário: I - a isenção; II - a anistia. Parágrafo único. A 
exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias 
dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. 

Segundo a doutrina, a isenção é a dispensa do tributo e a anistia é a dispensa do pagamento 
da multa. 

       A alternativa B está incorreta. Imunidade é hipótese de não incidência tributária 
constitucionalmente qualificada, ao passo que remissão é causa de extinção do crédito tributário 
(art. 156, IV, CTN). 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: IV - remissão; 

A alternativa C está incorreta. Transação e compensação constituem causas de extinção do 
crédito (art. 156, II e III, CTN). 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: II - a compensação; III - a transação; 

        A alternativa D está incorreta. Decadência é hipótese de extinção do crédito (art. 156, V, 
CTN), ao passo que novação é hipótese de extinção de obrigação civil.  

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: V - a prescrição e a decadência; 
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Q9. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Considere a denúncia espontânea (art. 138 do CTN) e assinale a alternativa incorreta: 

a) Não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, 
mas que são pagos a destempo. 

b) Só se considera espontânea a denúncia apresentada antes de qualquer medida de fiscalização 
relacionada com a infração fiscal. 

c) Aplica-se ao caso em que o contribuinte devedor confessa a dívida e obtém o parcelamento do 
débito tributário. 

d) Exclui a exigência da multa, mas não evita a incidência dos juros moratórios e da correção 
monetária do débito confessado. 

Comentários  

A alternativa C está incorreta. O STJ entende que só se aplicam os benefícios da denúncia 
espontânea quando há o pagamento, não se equiparando a tal o parcelamento. Tal entendimento, 
agora, consta no art. 155-A, §1º, CTN. 

Art. 155-A, § 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário 
não exclui a incidência de juros e multas.  (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

A alternativa A está correta. 

Súmula 360, STJ: O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos 
a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. 

 A alternativa B está correta. Será espontânea a denúncia apresentada antes do TIAF (Termo 
de Início da Ação Fiscalizadora).  

CTN, Art. 138, Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada 
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, 
relacionados com a infração.  

 A alternativa D está correta. De fato, o benefício da denúncia espontânea consiste 
justamente em ser dispensado do pagamento da multa (punitiva e moratória). Entretanto, o 
contribuinte continua sujeito ao tributo somado aos juros de mora e correção monetária.  

 

Q10. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

O princípio da anterioridade genérica significa que: 

a) as pessoas políticas não podem cobrar tributos levando em conta fatos geradores ocorridos 
antes do início da vigência da lei que os instituiu ou aumentou. 

b) as pessoas políticas não podem exigir tributos no mesmo exercício financeiro em que foi 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 
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c) as pessoas políticas não podem exigir ou majorar tributos antes de decorridos três meses da 
entrada em vigor da lei que os instituiu ou aumentou. 

d) as pessoas políticas não podem exigir tributos sem que haja prévia autorização orçamentária 
para a cobrança deles em cada exercício financeiro. 

Comentários 

A alternativa B está correta. O princípio da anterioridade genérica está insculpido no art. 
150, III, “b”, CRFB. 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

III - cobrar tributos 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou; 

Frisa-se que o marco temporal é a data da publicação da lei, ao contrário do princípio da 
legalidade, cujo marco temporal para aplicação aos novos fatos geradores é a data da vigência 
dessa mesma lei. 

Ademais, o princípio existe para proteger o contribuinte, não impedindo, pois, a imediata 
aplicação das mudanças que diminuam a carga tributária a que o contribuinte está sujeito ou que 
não tenham qualquer impacto sobre essa carga tributária. 

Em complemento, o STF54 entende que a norma que se restringe a mudar prazo para 
pagamento de tributo, mesmo antecipando-o, não agrava a situação do contribuinte, não se 
sujeitando à regra da anterioridade do exercício. 

A alternativa A está incorreta. A assertiva aborda o princípio da irretroatividade tributária 
(art. 150, III, “a”, CRFB). 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

III - cobrar tributos: a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência 
da lei que os houver instituído ou aumentado; 

As discussões sobre referido princípio se assentam nos fatos geradores periódicos, que se 
prolongam no tempo. 

 

 

54 STF, RE-AgR 274.949/SC, Rel. Min. Sydney Sanches, d.j. 13/11/2001). 
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Nesses casos, a lei estipula exatamente o instante da completude e perfeição, o que faz 
com que tais fatos possam ser tratados como instantâneos. 

Ex1: IPVA (propriedade do carro, que se prolonga no tempo), mas a lei coloca a data 1º de 
janeiro para completude do fato gerador para surgimento da obrigação tributária. 

Ex2: CSLL, apurado em 31 de dezembro de cada ano.  

A alternativa C está incorreta. 

O princípio da anterioridade mínima ou nonagesimal, advindo com a EC 42/03, proíbe que 
sejam cobrados tributos antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu 
ou aumentou.  

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: III - cobrar tributos: c) antes de 
decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.12.2003) 

Assim, não basta que a lei que majore ou institua impostos seja publicada no exercício 
financeiro anterior. É necessário que a norma aguarde 90 dias para que irradie seus efeitos, 
garantindo mais segurança ao contribuinte. 

A alternativa D está incorreta. O Princípio da Anualidade não é mais observado. 

Segundo o art. 146, § 34, 2ª parte, da Constituição de 1946, um tributo somente poderia 
ser cobrado em cada exercício se tivesse autorizado pelo orçamento anual. 

Assim, em todos os anos, o orçamento a ser executado teria de arrolar todos os tributos a 
serem cobrados, sob pena de entender-se não autorizada a exigência. 

Segundo Harrison Leite, com a entrada em vigor da anterioridade tributária (art. 150, III, 
“b”, CRFB) a partir da EC n. 01/69, não se tornou mais necessário vincular a cobrança do tributo 
a uma autorização orçamentária, não se podendo mais falar em anualidade tributária. 

Obs1: Anualidade tributária (que não existe mais) é diferente do princípio da anualidade do 
Direito Financeiro, que indica, simplesmente, que o orçamento é ânuo, isto é, que o intervalo de 
tempo em que se estima as receitas e se fixa as despesas é de um ano, coincidente com o exercício 
civil, conforme art. 34, Lei n. 4.320/64. 

 

Q11. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa incorreta. 

a) Segundo o STJ, o prazo prescricional para a cobrança da taxa de ocupação de terrenos de 
marinha é de cinco ou dez anos, a depender do período considerado, uma vez que os débitos 
posteriores a 1998 são submetidos ao prazo decenal, à luz do que dispõe a Lei nº 9.636/98, e os 
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anteriores à citada lei, em face da ausência de previsão normativa específica, se subsomem ao 
prazo encartado no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932. 

b) A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao 
despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição nas ações para cobrança 
de crédito tributário. Nesses termos, consubstanciando norma processual, a referida Lei 
Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso anteriormente à sua vigência, 
desde que o despacho que ordenar a citação seja anterior à sua entrada em vigor, sob pena de 
retroação da novel legislação. 

c) O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela 
citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações 
promovidas pela Lei Complementar nº 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco 
interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data 
do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. 

d) Com relação ao prazo prescricional aplicável à execução fiscal para a cobrança de dívida ativa 
não tributária relativa à operação de crédito rural transferida à União por força da Medida 
Provisória nº 2.196- 3/2001, o STJ fixou o entendimento de que ao crédito rural cujo contrato 
tenha sido celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, aplica-se o prazo prescricional de 20 
(vinte) anos (prescrição das ações pessoais - direito pessoal de crédito), a contar da data do 
vencimento, para que dentro dele (observado o disposto no art. 2º, §3º da LEF) sejam feitos a 
inscrição e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, sem embargo da norma de transição 
prevista no art. 2.028 do CC/2002, sendo que para o crédito rural cujo contrato tenha sido 
celebrado sob a égide do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos 
(prescrição da pretensão para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público 
ou particular), a contar da data do vencimento, consoante o disposto no art. 206, §5º, I, do 
CC/2002, para que dentro dele (observado o disposto no art. 2º, §3º da LEF) sejam feitos a 
inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal. 

Comentários  

Após os recursos, o TRF3 entendeu incorretas as alternativas A e B.  

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TERRENOS DE MARINHA. COBRANÇA DA 
TAXA DE OCUPAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETO-LEI 20.910/32 E LEI Nº 9.636/98. 
DECADÊNCIA. LEI 9.821/99. PRAZO QUINQUENAL. LEI 10.852/2004. PRAZO DECENAL 
MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ART. 8º, § 2º, DA LEI 6.830/80. REFORMATIO 
IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, CPC. INOCORRÊNCIA. 

1. O prazo prescricional, para a cobrança da taxa de ocupação de terrenos de marinha, é 
de cinco anos, independentemente do período considerado, uma vez que os débitos 
posteriores a 1998, se submetem ao prazo quinquenal, à luz do que dispõe a Lei 9.636/98, 
e os anteriores à citada lei, em face da ausência de previsão normativa específica, se 
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subsumem ao prazo encartado no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932. Precedentes do 
STJ: AgRg no REsp 944.126/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
DJe 22/02/2010; AgRg no REsp 1035822/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, DJe 18/02/2010; REsp 1044105/PE, Rel. Ministra  ELIANA CALMON, 
SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2009; REsp 1063274/PE, Rel. Ministro  CASTRO MEIRA, 
SEGUNDA TURMA, DJe 04/08/2009;  EREsp 961064/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 
31/08/2009. (...) (REsp 1133696/PE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 13/12/2010, DJe 17/12/2010) 

  

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 
543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR 
EDITAL. INTERRUPÇÃO. PRECEDENTES. 

(...) 5. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 
09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a 
citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 
782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 6. Destarte, 
consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada 
imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data 
da  propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho 
que ordenar a citação deve ser POSTERIOR à sua entrada em vigor, sob pena de 
retroação da novel legislação. (...) (REsp 999.901/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 10/06/2009) 

A alternativa C está correta. 

14. O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da 
prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, 
após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao 
entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena 
a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve 
ser empreendida no prazo prescricional. (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) 

A alternativa D está correta. 

MP 2.196-3/200155 

 

 

55 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Prazo prescricional para a execução fiscal de crédito rural transferido à União. 
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b090409688550f3cc93f4ed
88ec6cafb>. Acesso em: 15/01/2020 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b090409688550f3cc93f4ed88ec6cafb
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b090409688550f3cc93f4ed88ec6cafb
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Em 2001, o Presidente da República editou a Medida Provisória nº 2.196-3/2001 
implementando o chamado "Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras 
Federais". 

Uma das medidas desse programa foi a de autorizar que a União adquirisse os créditos 
pertencentes aos bancos públicos federais relacionados com operações de crédito rural 
alongadas ou renegociadas. 

Em outras palavras, os produtores rurais haviam adquirido financiamento com instituições 
financeiras federais (Banco do Brasil,  BASA e Banco do Nordeste) e, por meio desta MP, 
tais créditos foram adquiridos pela União como uma forma de ajudar financeiramente 
esses bancos. 

Essas dívidas eram provenientes de contratos de financiamento do setor agropecuário e 
eram respaldadas ("garantidas") por meio de Cédulas de Crédito Rural (Cédula Rural 
Pignoratícia, Cédula Rural Hipotecária, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, Nota de 
Crédito Rural) ou então estavam atreladas (vinculadas) a Contratos de Confissão de 
Dívidas (com garantias reais ou não). 

Qual é o prazo prescricional para que a União ajuíze execução fiscal cobrando os créditos 
rurais que foram a ela transferidos pela MP 2.196-3/2001? 

• Crédito rural cujo contrato foi celebrado sob a égide do CC-1916: 20 anos (prescrição 
das ações pessoais — direito pessoal de crédito), a contar da data do vencimento, 
consoante o disposto no art. 177 do CC-1916, para que dentro dele (observado o 
disposto no art. 2º, § 3º, da LEF) sejam feitos a inscrição e o ajuizamento da respectiva 
execução fiscal, sem embargo da norma de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002; 

• Crédito rural cujo contrato tenha sido celebrado sob a égide do CC-2002: 5 anos 
(prescrição da pretensão para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 
público ou particular), a contar da data do vencimento, consoante o disposto no art. 206, 
§ 5º, I, do CC/2002, para que dentro dele (observado o disposto no art. 2º, § 3º, da LEF) 
sejam feitos a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal. STJ. 
1ª Seção. REsp 1373292-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/10/2014 
(recurso repetitivo) (Info 565). 

 

9.2 - 2018 

 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "as 
contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são constitucionalmente 
destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente 
é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa (referibilidade). Esse é o traço 
característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias profissionais e de 
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categorias econômicas" (EREsp 724.789/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 
28.5.2007). À luz dessa decisão, é CORRETO afirmar que 

a) A referibilidade é condição constitucional necessária para a incidência das contribuições de 
intervenção no domínio econômico. 

b) As contribuições de intervenção no domínio econômico só podem ser cobradas de sujeito 
passivo diretamente relacionado com a atuação estatal a ser financiada. 

c) A referibilidade é condição constitucional necessária para a incidência das contribuições de 
interesse de categoria profissional. 

d) As contribuições especiais atípicas são cobradas de sujeitos passivos vinculados a categorias 
profissionais. 

Comentários 

A alternativa C está correta. 

A resposta encontra-se integralmente na leitura do precedente citado pelo enunciado da 
questão. Do precedente extrai-se:  

Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:  

a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;  

b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são 
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito 
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá 
causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de 
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;  

c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da 
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso, não podem 
ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos de operadores 
econômicos;  

d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como 
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, classificada 
doutrinariamente como contribuição especial atípica (CF/67, CF/69 e CF/88 - art. 149);  

e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da reforma 
agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência técnica, 
financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter administrativo;  

f) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico) 
constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de colonização, 
visando atender aos princípios da função social da propriedade e a diminuição das 
desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);  
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g) a contribuição do INCRA não possui referibilidade direta com o sujeito passivo, por isso 
se distingue das contribuições de interesse das categorias profissionais e de categorias 
econômicas (EREsp 724.789/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 28.5.2007). 

 

Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Indique a conclusão CORRETA. A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 
COFINS, exigida das pessoas jurídicas: 

a) Pode incidir de acordo com dois regimes jurídicos distintos: cumulativo e não cumulativo. 

b) Tem por base de cálculo as receitas de vendas canceladas. 

c) Quando incidente no regime cumulativo, é calculada deduzindo-se o valor dos créditos 
correspondentes à depreciação dos bens do ativo não circulante. 

d) Quando incidente no regime não cumulativo, tem por base de cálculo o valor dos insumos 
utilizados na produção das mercadorias adquiridas. 

Comentários 

A alternativa A está correta. A Lei 9.718/98 disciplina o regime cumulativo enquanto a Lei 
10.833/03 disciplina o regime não-cumulativo. 

Lei n. 9.718/98, Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas 
pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, 
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 2001) 

Lei 10.833/03, Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, 
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela 
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. 
(Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014) 

No regime cumulativo, impostos e contribuições pagos na operação anterior não são 
abatidos na operação seguinte. Nesse cenário, enquadram-se as pessoas jurídicas que tributam 
pelas regras do Lucro Presumido, cujos valores percentuais são de 0,65% de PIS e 3,0% de 
COFINS. 
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Doutro lado, no regime não cumulativo, os tributos pagos devem ser abatidos nas 
operações seguintes. Apenas as pessoas jurídicas tributadas pelas regras do Lucro Real56 se 
enquadram nessa situação, variando os percentuais de de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. 

A alternativa B está incorreta. 

Lei 9.718/98, Art. 3º.  O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta 
de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (...) § 2º Para 
fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art. 2º, 
excluem-se da receita bruta: I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais 
concedidos; 

   A alternativa C está incorreta. 

Lei 10.833/03, Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá 
descontar créditos calculados em relação a: 

§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a 
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: 

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII 
e XI do caput, incorridos no mês; 

   A alternativa D está incorreta. 

Lei 10.833/03, Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá 
descontar créditos calculados em relação a: 

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou 
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, 
exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho 
de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou 
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela 
Lei nº 10.865, de 2004) 

 

Q3. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018  

Indique a conclusão CORRETA. O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou 
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF): 

 

 

56 exceto: as instituições financeiras, as cooperativas de crédito, as pessoas jurídicas que tenham por objeto a 
securitização de créditos imobiliários e financeiros, as operadoras de planos de assistência à saúde, as empresas 
particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores de que trata a Lei 7.102/1983, e 
as sociedades cooperativas (exceto as sociedades cooperativas de produção agropecuária e as sociedades 
cooperativas de consumo). 
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a) Somente incide sobre operações desenvolvidas no âmbito do mercado financeiro, ou seja, 
quando há intervenção de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil. 

b) Pode ter sua alíquota alterada por meio de decreto do Poder Executivo e sem observância do 
princípio da anterioridade, desde que obedecidas as condições e os limites previstos em lei. 

c) Incide sobre qualquer movimentação financeira de recursos. 

d) Será seletivo em função da essencialidade da operação financeira. 

Comentários 

 A alternativa B está correta.  Os impostos sobre a importação, exportação e operações de 
crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos e valores imobiliários são exceções aos princípios da 
legalidade e à anterioridade (nonagesimal e geral).  

No tocando ao IOF, a exceção à legalidade está contida no artigo 153, §1º, CRFB, e a 
exceção às anterioridades está no artigo 150, §1º, também da CRFB. 

CRFB, Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

I - importação de produtos estrangeiros; 

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 

III - renda e proventos de qualquer natureza; 

IV - produtos industrializados; 

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; 

VI - propriedade territorial rural; 

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 

§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos 
em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V. 

 

CRFB, Art. 150, § 1º. A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos 
arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos 
previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos 
impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.    

Não se aplica a 
anterioridade, 
tampouco a noventena 

Não se aplica a 
anterioridade, 
tampouco a noventena 

Aplica-se a 
anterioridade, mas não 
respeita a noventena 

Não respeita a 
legalidade 

II ICMS combustíveis IR II 

IE CIDE combustíveis IPVA base de cálculo IE 
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IOF IPI IPTU base de cálculo IPI 

Empréstimo 
Compulsório  

Contribuição social  IOF 

Imposto Extraordinário 
decorrentes de Guerra 
e Calamidade. 

  ICMS 
combustíveis–
alíquota CONFAZ 

   CIDE 
combustíveis–
restabelecimento 
de alíquota 

   Atualização 
monetária 

   Obrigação 
acessória 

   Mudança de 
vencimento 

A alternativa A está incorreta. Primeiro, não se exige que haja instituição autorizada pelo 
BACEN. Basta lembrar do IOF-seguro, uma vez que as companhias de seguro são reguladas pela 
SUSEP e pelo CNSP, não sofrendo interferência direta do Banco Central. 

Ademais, o Decreto n. 6.306/2007 prevê haver incidência do IOF sobre operações de 
crédito realizadas por pessoas jurídicas (não qualificadas como instituições financeiras). 

Decreto 6306/07, Art. 2o.  O IOF incide sobre: I - operações de crédito realizadas: (...) 
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de 
janeiro de 1999, art. 13); 

  A alternativa C está incorreta. Não ocorre em toda movimentação financeira. Por exemplo, 
se há imunidade, não há incidência de IOF.  

A alternativa D está incorreta.  

A seletividade é impositiva ao imposto sobre produtos industrializados (art. 153, §3º, I, CF), 
e não ao IOF.  

CRFB, Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) IV - produtos 
industrializados; (...) § 3º O imposto previsto no inciso IV: I - será seletivo, em função da 
essencialidade do produto; 
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Obs1: A CRFB também menciona a seletividade com relação ao ICMS. Diferentemente do 
IPI, em que a seletividade é obrigatória, para o ICMS a seletividade é facultativa (art. 155, §2º, III, 
da CF). 

 

Q4. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Indique a conclusão CORRETA. A receita de venda de mercadoria por pessoa jurídica tributada 
pelo lucro real deve ser oferecida à tributação no período-base em que: 

a) O preço for recebido e contabilizado de acordo com o regime de caixa. 

b) O preço for utilizado para aumento de capital. 

c) For iniciado o processo de industrialização do produto final. 

d) Houver a tradição da mercadoria para o comprador. 

Comentários 

A alternativa D está correta. O Parecer Normativo CST nº 73/1973, ditados pela 
Coordenação do Sistema de Tributação (DOU de 13/08/1973) exara o entendimento de que a 
receita decorrente de contrato de compra e venda deve ser considerada auferida quando 
efetivada juridicamente a transferência da propriedade do bem. 

E, segundo o Código Civil, a transferência de propriedade de bens móveis se dá pela 
tradição. 

Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por 
atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. 

A alternativa A está incorreta. Empresas tributadas pelo lucro real devem obrigatoriamente 
reconhecer suas receitas, custos e/ou despesas conforme o regime de competência. 

A alternativa B está incorreta.  

Decreto n. 3000/99 (RIR), Art. 41.  Não estão sujeitos à incidência do imposto os valores 
decorrentes de aumento de capital mediante a incorporação de reservas ou lucros 
apurados: 

Decreto n. 9580/18 (RIR), Art. 35. São isentos ou não tributáveis: IV - os seguintes 
rendimentos de participações societárias: c) os valores decorrentes de aumento de capital 
por meio da incorporação de reservas ou lucros apurados a partir de 1º de janeiro de 
1996, por pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado (Lei 
nº 9.249, de 1995, art. 10). 

 A alternativa C está incorreta.  

Decreto n. 3000/99 (RIR), Art. 294.  Os produtos em fabricação e acabados serão 
avaliados pelo custo de produção (Lei nº 154, de 1947, art. 2º, § 4º, e Lei nº 6.404, de 
1976, art. 183, inciso II). 
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Decreto n. 9580/18 (RIR), Art. 306. Os produtos em fabricação e os produtos acabados 
serão avaliados pelo custo de produção (Lei nº 154, de 1947, art. 2º, § 4º; e Lei nº 6.404, 
de 1976, art. 183, caput, inciso II). 

 

Q5. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Indique a conclusão CORRETA. A despesa operacional, para ser dedutível da base de cálculo do 
imposto sobre a renda da pessoa jurídica tributada pelo lucro real, deve ser: 

a) Paga de acordo com o regime de competência. 

b) Usual e normal à atividade da empresa. 

c) Incorrida de acordo com o regime de caixa. 

d) Autorizada pela fiscalização federal. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

Decreto 9580/18 (RIR), Art. 311.  São operacionais as despesas não computadas nos 
custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora 
(Lei nº 4.506, de 1964, art. 47). 

§ 2º  As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, 
operações ou atividades da empresa (Lei nº 4.506, de 1964, art. 47, § 2º). 

Vale destacar que há três teorias acerca da dedutibilidade de despesa operacional do IRPJ: 

i) restritiva, que se aproxima do previsto para o IPI, com critérios mais rigorosos para que 
as despesas incorridas possam gerar o direito ao crédito; 

ii) intermediária, no qual se busca uma relação existente entre o bem ou serviço utilizado 
como insumo e a atividade realizada pelo contribuinte; e 

iii) ampla, que autoriza a dedução da totalidade de custos e despesas operacionais 
utilizados na legislação do IRPJ. 

 

Q6. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Indique a afirmação INCORRETA: 

a) Os tratados internacionais para evitar a dupla tributação prevalecem sobre a legislação interna 
brasileira. 

b) O aplicador da lei não pode empregar a analogia para exigir tributo não previsto em lei. 

c) A compensação pode ser promovida pelo sujeito passivo, mesmo sem lei que a preveja, desde 
que seja realizada entre tributos e contribuições da mesma espécie. 
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d) A moratória suspende a exigibilidade do crédito tributário. 

Comentários 

A alternativa C está incorreta. 

Segundo orientação consolidada do STJ, a compensação de créditos tributários só pode 
ser feita quando houver lei específica autorizadora (STJ. 1ª Turma. RMS 31.816/PR, rel. 
Min. Luiz Fux, j. 14.09.2010). 

A alternativa A está correta. 

CTN, Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a 
legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.  

A prevalência de tratados internacionais não configura afronta à autonomia dos Estados e 
Municípios pela União, porque a celebração dos atos internacionais não é atividade 
desempenhada pela União na qualidade de pessoa jurídica de direito público interno, mas pela 
República Federativa Brasileira, como ente soberano e pessoa jurídica de direito público externo. 

Sobre esse assunto, vejam também o art. 13, CPC. 

Art. 13.  A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as 
disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de 
que o Brasil seja parte. 

Sobre a leitura da ressalva feita pelo art. 13, a doutrina se divide: 

1ª corrente: Adotam a tese da supralegalidade, em que, havendo conflito entre tratado 
internacional e lei federal que verse sobre processo, prevalecerá o tratado internacional. É a 
posição de Ronaldo Cramer. 

2ª corrente: Adotam a tese de que o tratado terá hierarquia equivalente às normas 
ordinárias e prevalecerá, no caso, não por ser supralegal, mas sim pelo critério da especialidade. 

Afirma Paulo Cezar Pinheiro57: 

A leitura do dispositivo pode indicar que as disposições previstas em tratados, 
convenções ou acordos internacionais ratificados pelo Brasil têm hierarquia superior às 
normas ordinárias processuais brasileiras. Todavia, não é isso que ocorre.  

Na eventual existência de conflito entre norma nacional e norma estrangeira internalizada, 
recorrer-se-ão aos critérios tradicionais de resolução de antinomias, quais sejam, 
especialidade e antiguidade (art. 2º, § 2º, LINDB). 

 

 

57 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al.] coordenadores. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 91. 
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Essa segunda corrente se compatibiliza com que os tributaristas, em geral, afirmam sobre 
o art. 98 do CTN. Diz Luciano Amaro que o conflito entre a lei interna e o tratado resolve-se, pois, 
a favor da norma especial (tratado), tornando-se indiferente que a norma interna seja anterior ou 
posterior ao tratado. 

Referida corrente também vai na linha do art. 85-A, Lei n. 8.212/1991: 

Art. 85-A. Os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado 
estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes, e que versem sobre 
matéria previdenciária, serão interpretados como lei especial. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 

1999). 

Iremos acompanhar o desenvolvimento doutrinário a respeito do tema, mas, por ora, indica-
se optar pela 2ª corrente em provas. 

A alternativa B está correta. 

CTN, Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar 
a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 

I - a analogia; 

II - os princípios gerais de direito tributário; 

III - os princípios gerais de direito público; 

IV - a equidade. 

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em 
lei. 

§ 2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo 
devido. 

Permitir o emprego de analogia para cobrar tributos não previstos em lei seria uma forma 
de burlar o princípio da legalidade. 

A alternativa D está correta. 

CTN, Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

I - moratória; 

II - o depósito do seu montante integral; 

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 
administrativo; 

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação 
judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)     

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art1
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela 
consequentes. 

 

Q7. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Indique a afirmação INCORRETA: 

a) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, instituída em lei, que não constitua sanção por ato ilícito. 

b) Medida provisória pode estabelecer a extinção de tributo. 

c) Lei que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. 

d) Os decretos restringem o conteúdo e o alcance das leis em função das quais são expedidos. 

Comentários 

A alternativa D está incorreta. Decretos são atos infralegais que, por definição 
constitucional, se destinam apenas a garantir a fiel execução da lei (art. 84, IV, CF), não podendo, 
portanto, restringi-la, sob pena de estarem, em verdade, desvirtuando-a.  

CTN, Art.99: O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função 
das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação 
estabelecidas nesta Lei.  

A alternativa A está correta. 

CTN, Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

A alternativa B está correta. Segundo Ricardo Alexandre, obedecidos os requisitos 
de relevância e urgência e não sendo matéria reservada à lei complementar é possível se utilizar 
de medida provisória em matéria tributária.  

Assim, as medidas provisórias poderão criar tributos, exceto empréstimos compulsórios, 
impostos residuais, contribuições residuais e o imposto sobre grandes fortunas, em razão de serem 
matérias reservadas à lei complementar (CF, art. 146). 

Por paridade, se MP pode criar, também pode extinguir. 

O STF também admite a edição de medida provisória em matéria tributária (STF. 2ª Turma. 
RE 370.451 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, j. 21.03.2006).  

A alternativa C está correta. 
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CTN, Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - 
suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do 
cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

 

Q8. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018  

Considerando que dentre as limitações constitucionais ao poder de tributar insere-se a vedação 
ao uso do tributo com efeito de confisco, indique qual a afirmação CORRETA: 

a) O Poder Executivo pode criar multas em percentuais que excedam o valor do tributo cobrado, 
visto que a imposição de multa tem o duplo objetivo de educar o contribuinte e de ressarcir o 
Poder Público. 

b) A multa correspondente a 90% do valor do tributo devido não tem caráter confiscatório. 

c) A falta de atualização monetária da tabela de incidência do imposto de renda na fonte sobre os 
salários tem natureza de confisco. 

d) É possível a cobrança de multa confiscatória desde que observado o princípio da praticidade 
da arrecadação e da prevalência do interesse público sobre o privado. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

Ainda que a legislação não forneça parâmetros objetivos para a configuração do caráter 
confiscatório do tributo, entende-se que que a multa que ultrapasse o valor do tributo 
devido violará o princípio do não-confisco. (STF. 2ª Turma. RE 754.554/GO, rel. Min. Celso 
de Mello, j. 21.08.2013; STF. 1ª Turma. RE 833.106/GO, rel. Min. Marco Aurélio, j. 
02.10.2014) 

Portanto, o STF entende ser confiscatória a multa que ultrapasse 100% do valor do tributo. 

A alternativa A está incorreta. A primeira parte está correta, pois a multa pode exceder o 
valor do tributo com o desiderato educativo e sancionatório. 

Por outro lado, a multa moratória não tem caráter de ressarcimento. O ressarcimento é 
atingido pelo pagamento do próprio do tributo com juros e correção monetária. 

 A alternativa C está incorreta. 

Entende o STF que a falta de atualização da tabela do IR não configura, por si só, confisco. 
Isso porque o confisco deve ser analisado caso a caso, analisando-se o patrimônio do contribuinte.  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E 
ECONÔMICO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS TABELAS O IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 
9.250/1995. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR E CONTRARIEDADE AOS 
PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. RECURSO 
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, A ELE NEGADO 
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PROVIMENTO. [...] 2. A vedação constitucional de tributo confiscatório e a necessidade 
de se observar o princípio da capacidade contributiva são questões cuja análise 
dependem da situação individual do contribuinte, principalmente em razão da 
possibilidade de se proceder a deduções fiscais, como se dá no imposto sobre a renda. 
Precedentes. [...] (STF. Plenário. RE 388.312/MG, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. 
Min. Cármen Lúcia, j. 01.08.2011) 

 A alternativa E está incorreta. 

O STF tem entendimento consolidado no sentido de que à multa tributária também se 
aplica o princípio do não-confisco (STF. Plenário. ADI 551/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 
24.10.2002). 

 

Q9. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Sobre bitcoin, assinale a alternativa CORRETA: 

a) É moeda eletrônica. 

b) Não é regulada pelo Bacen (Banco Central do Brasil). 

c) As empresas que negociam ou guardam as chamadas moedas virtuais em nome dos usuários, 
pessoas naturais ou jurídicas, são autorizadas a funcionar pelo Bacen. 

d) É valor mobiliário. 

Comentários 

A alternativa B está correta. O bitcoin não é regulado pelo BACEN nem por qualquer 
autoridade monetária.  

A alternativa A está incorreta. O bitcoin não se confunde com “moeda eletrônica”, 
disciplinada na Lei 12.865/2013 (art. 6, inciso VI), conforme já deixou claro o BACEN em dois 
comunicados (25.306/2014 e 31.379/2017). 

Art. 6º, VI - moeda eletrônica - recursos armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico 
que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento. 

Comunicado 25.306/14 

O Banco Central do Brasil esclarece, inicialmente, que as chamadas moedas virtuais não 
se confundem com a "moeda eletrônica" de que tratam a Lei nº 12.865, de 9 de outubro 
de 2013, e sua regulamentação infralegal. Moedas eletrônicas, conforme disciplinadas por 
esses atos normativos, são recursos armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico 
que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento denominada em moeda 
nacional. Por sua vez, as chamadas moedas virtuais possuem forma própria de 
denominação, ou seja, são denominadas em unidade de conta distinta das moedas 
emitidas por governos soberanos, e não se caracterizam dispositivo ou sistema eletrônico 
para armazenamento em reais. 
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2. A utilização das chamadas moedas virtuais e a incidência, sobre elas, de normas 
aplicáveis aos sistemas financeiro e de pagamentos têm sido temas de debate 
internacional e de manifestações de autoridades monetárias e de outras autoridades 
públicas, com poucas conclusões até o momento. 

3. As chamadas moedas virtuais não são emitidas nem garantidas por uma autoridade 
monetária. Algumas são emitidas e intermediadas por entidades não financeiras e outras 
não têm sequer uma entidade responsável por sua emissão. Em ambos os casos, as 
entidades e pessoas que emitem ou fazem a intermediação desses ativos virtuais não são 
reguladas nem supervisionadas por autoridades monetárias de qualquer país. 

4. Essas chamadas moedas virtuais não têm garantia de conversão para a moeda oficial, 
tampouco são garantidos por ativo real de qualquer espécie. O valor de conversão de um 
ativo conhecido como moeda virtual para moedas emitidas por autoridades monetárias 
depende da credibilidade e da confiança que os agentes de mercado possuam na 
aceitação da chamada moeda virtual como meio de troca e das expectativas de sua 
valorização. Não há, portanto, nenhum mecanismo governamental que garanta o valor 
em moeda oficial dos instrumentos conhecidos como moedas virtuais, ficando todo o risco 
de sua aceitação nas mãos dos usuários. 

5. Em função do baixo volume de transações, de sua baixa aceitação como meio de troca 
e da falta de percepção clara sobre sua fidedignidade, a variação dos preços das 
chamadas moedas virtuais pode ser muito grande e rápida, podendo até mesmo levar à 
perda total de seu valor. 

6. Na mesma linha, a eventual aplicação, por autoridades monetárias de quaisquer países, 
de medidas prudenciais, coercitivas ou punitivas sobre o uso desses ativos pode afetar 
significativamente o preço de tais moedas ou mesmo a capacidade de sua negociação. 

7. Além disso, esses instrumentos virtuais podem ser utilizados em atividades ilícitas, o 
que pode dar ensejo a investigações conduzidas pelas autoridades públicas. Dessa forma, 
o usuário desses ativos virtuais, ainda que realize transações de boa-fé, pode se ver 
envolvido nas referidas investigações. 

8. Por fim, o armazenamento das chamadas moedas virtuais nas denominadas carteiras 
eletrônicas apresenta o risco de que o detentor desses ativos sofra perdas patrimoniais 
decorrentes de ataques de criminosos que atuam no espaço da rede mundial de 
computadores. 

9. No Brasil, embora o uso das chamadas moedas virtuais ainda não se tenha mostrado 
capaz de oferecer riscos ao Sistema Financeiro Nacional, particularmente às transações 
de pagamentos de varejo (art. 6º, § 4º, da Lei nº 12.685/2013), o Banco Central do Brasil 
está acompanhando a evolução da utilização de tais instrumentos e as discussões nos 
foros internacionais 
sobre a matéria - em especial sobre sua natureza, propriedade e funcionamento -, para 
fins de adoção de eventuais medidas no âmbito de sua competência legal, se for o caso. 

ALDO LUIZ MENDES 

Diretor de Política Monetária 
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LUIZ EDSON FELTRIM 

Diretor de Regulação Substituto 

Comunicado BACEN Nº 31.379, DE 16.11.2017 

Alerta sobre os riscos decorrentes de operações de guarda e negociação das 
denominadas moedas virtuais. 

Considerando o crescente interesse dos agentes econômicos (sociedade e instituições) 
nas denominadas moedas virtuais, o Banco Central do Brasil alerta que estas não são 
emitidas nem garantidas por qualquer autoridade monetária, por isso não têm garantia 
de conversão para moedas soberanas, e tampouco são lastreadas em ativo real de 
qualquer espécie, ficando todo o risco com os detentores. Seu valor decorre 
exclusivamente da confiança conferida pelos indivíduos ao seu emissor. 

2. A compra e a guarda das denominadas moedas virtuais com finalidade especulativa 
estão sujeitas a riscos imponderáveis, incluindo, nesse caso, a possibilidade de perda de 
todo o capital investido, além da típica variação de seu preço. O armazenamento das 
moedas virtuais também apresenta o risco de o detentor desses ativos sofrer perdas 
patrimoniais. 

3. Destaca-se que as moedas virtuais, se utilizadas em atividades ilícitas, podem expor 
seus detentores a investigações conduzidas pelas autoridades públicas visando a apurar 
as responsabilidades penais e administrativas. 

4. As empresas que negociam ou guardam as chamadas moedas virtuais em nome dos 
usuários, pessoas naturais ou jurídicas, não são reguladas, autorizadas ou supervisionadas 
pelo Banco Central do Brasil. Não há, no arcabouço legal e regulatório relacionado com 
o Sistema Financeiro Nacional, dispositivo específico sobre moedas virtuais. O Banco 
Central do Brasil, particularmente, não regula nem supervisiona operações com moedas 
virtuais. 

5. A denominada moeda virtual não se confunde com a definição de moeda eletrônica de 
que trata a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, e sua regulamentação por meio de 
atos normativos editados pelo Banco Central do Brasil, conforme diretrizes do Conselho 
Monetário Nacional. Nos termos da definição constante nesse arcabouço regulatório 
consideram-se moeda eletrônica "os recursos em reais armazenados em dispositivo ou 
sistema eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento". 
Moeda eletrônica, portanto, é um modo de expressão de créditos denominados em reais. 
Por sua vez, as chamadas moedas virtuais não são referenciadas em reais ou em outras 
moedas estabelecidas por governos soberanos. 

6. É importante ressaltar que as operações com moedas virtuais e com outros 
instrumentos conexos que impliquem transferências internacionais referenciadas em 
moedas estrangeiras não afastam a obrigatoriedade de se observar as normas cambiais, 
em especial a realização de transações exclusivamente por meio de instituições 
autorizadas pelo Banco Central do Brasil a operar no mercado de câmbio. 

7. Embora as moedas virtuais tenham sido tema de debate internacional e de 
manifestações de autoridades monetárias e de outras autoridades públicas, não foi 
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identificada, até a presente data, pelos organismos internacionais, a necessidade de 
regulamentação desses ativos. No Brasil, por enquanto, não se observam riscos relevantes 
para o Sistema Financeiro Nacional. Contudo, o Banco Central do Brasil permanece atento 
à evolução do uso das moedas virtuais, bem como acompanha as discussões nos foros 
internacionais sobre a matéria para fins de adoção de eventuais medidas, se for o caso, 
observadas as atribuições dos órgãos e das entidades competentes. 

8. Por fim, o Banco Central do Brasil afirma seu compromisso de apoiar as inovações 
financeiras, inclusive as baseadas em novas tecnologias que tornem o sistema financeiro 
mais seguro e eficiente. 

OTÁVIO RIBEIRO DAMASO 

Diretor de Regulação 

REINALDO LE GRAZIE 

Diretor de Política Monetária 

A alternativa C está incorreta. O bitcoin (ou qualquer outra criptomoeda) não está listado 
como valor mobiliário no art. 2º da Lei 6.385/1976, embora possa tornar a sê-lo caso preencha 
alguns requisitos.  

Vejam a nota emitida pela CVM58: 

Tais ativos virtuais, a depender do contexto econômico de sua emissão e dos direitos 
conferidos aos investidores, podem representar valores mobiliários, nos termos do art. 2 
da Lei 6.385/1976. Isso vai ocorrer “quando ofertados publicamente” (inciso IX) para 
captação de recursos, uma operação que se chama de ICO (sigla para “initial coin 
offering”, isto é, oferta inicial de moeda).  

Até a presente data, porém, não foi registrada nem dispensada de registro nenhuma 
oferta de ICO no Brasil. 

CVM emite nota sobre Initial Coin Offering (ICO) 

Considerando o avanço das operações conhecidas como Initial Coin Offerings (ICOs), a 
CVM (Comissão de Valores Mobiliários) emitiu nota em seu site, esclarecendo que está 
atenta às recentes inovações tecnológicas nos mercados financeiros global e brasileiro. A 
Autarquia vem acompanhando tais operações e buscando compreender benefícios e 
riscos associados, seja por meio de fóruns internos, como o Comitê de Gestão de Riscos 
(CGR) e o Fintech Hub, ou de discussões no âmbito internacional, como em trabalhos 
desenvolvidos pela IOSCO. 

 

 

58 http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171011-1.html 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171011-1.html
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A CVM ressaltou que busca estimular o empreendedorismo e as inovações tecnológicas 
no mercado de valores mobiliários, de forma alinhada à segurança dos investidores e da 
integridade do mercado. 

Neste sentido, a Autarquia prestou os seguintes esclarecimentos quanto aos riscos 
decorrentes dos ICOs e de sua relação com o regime regulatório atualmente vigente no 
âmbito do mercado de valores mobiliários: 

Podem-se compreender os ICOs como captações públicas de recursos, tendo como 
contrapartida a emissão de ativos virtuais, também conhecidos como tokens ou coins, 
junto ao público investidor. Tais ativos virtuais, por sua vez, a depender do contexto 
econômico de sua emissão e dos direitos conferidos aos investidores, podem representar 
valores mobiliários, nos termos do art. 2º, da Lei 6.385/76. 

Nesse contexto, a CVM esclarece que certas operações de ICO podem se caracterizar 
como operações com valores mobiliários já sujeitas à legislação e à regulamentação 
específicas, devendo se conformar às regras aplicáveis. Incorrem na mesma situação 
companhias (abertas ou não) ou outros emissores que captem recursos por meio de uma 
ICO, em operações cujo sentido econômico corresponda à emissão e à negociação de 
valores mobiliários. 

As ofertas de ativos virtuais que se enquadrem na definição de valor mobiliário e estejam 
em desconformidade com a regulamentação serão tidas como irregulares e, como tais, 
estarão sujeitas às sanções e penalidades aplicáveis. A CVM alerta que, até a presente 
data, não foi registrada nem dispensada de registro nenhuma oferta de ICO no Brasil. 

Por outro lado, há operações de ICO que não se encontram sob a competência da CVM, 
por não se configurarem como ofertas públicas de valores mobiliários. 

A CVM esclarece que valores mobiliários ofertados por meio de ICO não podem ser 
legalmente negociados em plataformas específicas de negociação de moedas virtuais 
(chamadas de virtual currency exchanges), uma vez que estas não estão autorizadas pela 
CVM a disponibilizar ambientes de negociação de valores mobiliários no território 
brasileiro. 

Quanto à participação de potenciais investidores em operações de ICO, alerta-se para os 
seguintes riscos inerentes a tais investimentos (em especial no que diz respeito a 
emissores ou ofertas não registradas na CVM): 

Risco de fraudes e esquemas de pirâmides (“Ponzi”); 

Inexistência de processos formais de adequação do perfil do investidor ao risco do 
empreendimento (suitability); 

Risco de operações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal/divisas; 

Prestadores de serviços atuando sem observar a legislação aplicável; 

Material publicitário de oferta que não observa a regulamentação da CVM; 

Riscos operacionais em ambientes de negociação não monitorados pela CVM; 
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Riscos cibernéticos (entre os quais, ataques à infraestrutura, sistemas e comprometimento 
de credenciais de acesso dificultando o acesso aos ativos ou a perda parcial ou total dos 
mesmos) associados à gestão e custódia dos ativos virtuais; 

Risco operacional associado a ativos virtuais e seus sistemas; 

Volatilidade associada a ativos virtuais; 

Risco de liquidez (ou seja, risco de não encontrar compradores/vendedores para certa 
quantidade de ativos ao preço cotado) associado a ativos virtuais; 

Desafios jurídicos e operacionais em casos de litígio com emissores, inerentes ao caráter 
virtual e transfronteiriço das operações com ativos virtuais. 

A CVM recomenda aos potenciais investidores que se deparam com anúncios de ICO, 
como forma de evitar o risco de fraude, verificar no site da Autarquia se o ofertante é 
emissor registrado na CVM ou se a oferta foi registrada ou dispensada de registro. Além 
disso, a Autarquia, por meio de seus canais de atendimento ao investidor, encontra-se à 
disposição para receber denúncias e reclamações sobre possíveis irregularidades em tais 
operações. 

Os investidores devem avaliar atentamente as características de tais operações, de forma 
a identificar sinais indicadores de irregularidades, tais como: altos retornos garantidos, 
pressão para participar das transações imediatamente, ofertantes ou ofertas não 
registradas na CVM, ausência de requisitos mínimos para a participação em tais 
operações, entre outros. 

A CVM permanece atenta à evolução das ICOs e, sendo o caso, tomará, no momento 
apropriado, as medidas cabíveis no âmbito de sua competência legal, de forma a 
assegurar a estabilidade e o contínuo desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. 

10 - DIREITO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E CONSUMIDOR 

10.1 – 2016 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Relativamente à EIRELI (empresa individual de responsabilidade limitada), assinale a alternativa 
incorreta: 

a) A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente 
poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. 

b) Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de 
responsabilidade limitada, não se confundindo em qualquer situação com o patrimônio da pessoa 
natural que a constitui, conforme descrito em sua declaração anual de bens entregue ao órgão 
competente. 
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c) A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração 
das quotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que 
motivaram tal concentração. 

d) Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída para a 
prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração decorrente da cessão de direitos 
patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa 
jurídica, vinculados à atividade profissional. 

Comentários 

A alternativa B está incorreta. 

CC Art. 980-A, § 6º: Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no 
que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.  

Enunciado n° 470,  CJF- O patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada 
responderá pelas dívidas da pessoa jurídica, não se confundindo com o patrimônio da 
pessoa natural que a constitui, sem prejuízo da aplicação do instituto da desconsideração 
da personalidade jurídica. 

A alternativa A está correta. 

Art. 980-A, § 2º: A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade 
limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. (Incluído pela 
Lei nº 12.441, de 2011) 

A alternativa C está correta. 

Art. 980-A, § 3º: A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá 
resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária num único sócio, 
independentemente das razões que motivaram tal concentração. 

A alternativa D está correta. 

Art. 980-A, § 5º: Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada 
constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração decorrente 
da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que 
seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional. 

Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Relativamente ao registro do empresário, assinale a alternativa incorreta: 

a) O requerimento deve conter a firma, com a respectiva assinatura autógrafa que poderá ser 
substituída pela assinatura autenticada com certificação digital ou meio equivalente que comprove 
a sua autenticidade. 

b) No caso de abertura de microempresa e empresa de pequeno porte, poderá ser dispensado o 
uso da firma, com a respectiva assinatura autógrafa. 
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c) O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito à jurisdição de outro 
Registro Público de Empresas Mercantis, neste poderá, se o desejar, também inscrevê-la, com a 
prova da inscrição originária. 

d) O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode requerer inscrição no 
Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará 
equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro. 

Comentários 

A alternativa C está incorreta. 

CC, art. 969. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito à 
jurisdição de outro Registro Público de Empresas Mercantis, neste DEVERÁ também 
inscrevê-la, com a prova da inscrição originária. 

A alternativa A está correta. 

Art. 968. A inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha: 

I - o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens; 

II - a firma, com a respectiva assinatura autógrafa que poderá ser substituída pela 
assinatura autenticada com certificação digital ou meio equivalente que comprove a sua 
autenticidade, ressalvado o disposto no inciso I do § 1o do art. 4o da Lei Complementar 
no 123, de 14 de dezembro de 2006; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 
2014) 

A alternativa B está correta. 

LCP 123/06. Art. 72.  As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da 
legislação civil, acrescentarão à sua firma ou denominação as expressões “Microempresa” 
ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, 
conforme o caso, sendo facultativa a inclusão do objeto da sociedade. 

Art. 4o  Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos 
na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão 
considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de 
pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos 
demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de 
modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da 
perspectiva do usuário. 

§ 1o  O processo de abertura, registro, alteração e baixa da microempresa e empresa de 
pequeno porte, bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento, 
deverão ter trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico, opcional para o 
empreendedor, observado o seguinte:         (Redação dada pela Lei Complementar nº 
147, de 2014) 

I - poderão ser dispensados o uso da firma, com a respectiva assinatura autógrafa, o 
capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas ao estado civil e regime 
de bens, bem como remessa de documentos. 
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A alternativa D está correta. 

CC, Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, 
observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição 
no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de 
inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro. 

Q3. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Marque a alternativa correta: 

a) O art. 6º, e, da Lei n. 4.380/1964 estabelece limitação aos juros remuneratórios nos contratos 
vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH. 

b) Nas sociedades anônimas, apenas os administradores da companhia e seu acionista controlador 
podem ser responsabilizados pelos atos de gestão e pela utilização abusiva do poder. 

c) Nos contratos de financiamento celebrados no âmbito do SFH, sem cláusula de garantia de 
cobertura do FCVS, o saldo devedor residual deverá ser suportado pelo mutuante. 

d) Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor não antecede sua amortização 
pelo pagamento da prestação. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

LSA, Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados 
com abuso de poder. 

Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair 
em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, 
civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: 

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; 

II - com violação da lei ou do estatuto. 

A alternativa A está incorreta. 

Súmula 422, STJ-: O artigo 6º, alínea e, da Lei 4.380/1964 não estabelece limitação aos 
juros remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH 

A alternativa C está incorreta. 

Nos contratos de financiamento celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de 
Habitação (SFH), sem cláusula de garantia de cobertura do Fundo de Compensação das 
Variações Salariais (FCVS), o saldo devedor residual deverá ser suportado pelo mutuário. 
STJ. 2ª Seção. REsp 1.447.108-CE e REsp 1.443.870-PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, julgado em 22/10/2014 (recurso repetitivo) (Info 550) 

A alternativa D está incorreta. 

Súmula 450, STJ: Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor 
antecede sua amortização pelo pagamento da prestação.  
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Q4. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa incorreta: 

a) A fusão determina a manutenção das sociedades que se unem, para formar sociedade nova, 
que a elas sucederá nos direitos e obrigações. 

b) A cláusula constitutiva de mandato, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício 
dos direitos inerentes ao título, salvo restrição expressamente estatuída. 

c) Na sociedade em comandita simples, a morte de sócio comanditário, salvo disposição do 
contrato, não impede sua continuidade com seus sucessores, que designarão quem os represente. 

d) A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando 
possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. 

CC, Art. 1.119. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem, para formar 
sociedade nova, que a elas sucederá nos direitos e obrigações. 

A alternativa B está correta. 

Art. 917. A cláusula constitutiva de mandato, lançada no endosso, confere ao endossatário 
o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo restrição expressamente estatuída. 

A alternativa C está correta. 

Art. 1.050. No caso de morte de sócio comanditário, a sociedade, salvo disposição do 
contrato, continuará com os seus sucessores, que designarão quem os represente. 

A alternativa D está correta. 

Lei 9.279/96(Lei de Propriedade Industrial), Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade 
são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou 
produzidos em qualquer tipo de indústria. 

Q5. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Marque a alternativa incorreta, observando-se a legislação e a jurisprudência dominante do 
Superior Tribunal de Justiça: 

a) Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 
cláusulas. 

b) A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em 
razão da iliquidez do título que a originou. 

c) O avalista do título de credito vinculado a contrato de mutuo também responde pelas 
obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário. 

d) A companhia dissolvida perde automaticamente sua personalidade jurídica. 
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Comentários 

A alternativa D está incorreta. 

LSA, Art. 207. A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica, até a extinção, 
com o fim de proceder à liquidação. 

A alternativa A está correta. 

Súmula 381, STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 
abusividade das cláusulas. 

A alternativa B está correta. 

Súmula 258, STJ: A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza 
de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. 

A alternativa C está correta. 

Súmula 26, STJ: O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também 
responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor 
solidário.  

Q6. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

A Lei nº 12.529, de 30.11.2011, Lei de Defesa da Concorrência – LDC, estrutura o Sistema 
Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC, integrado pelo Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – CADE. Assim, sobre as assertivas que se seguem, assinale a alternativa correta: 

I. A prática usualmente denominada “gun jumping” (expressão em inglês que significa “queimar 
a largada”), conhecida na literatura e jurisprudência estrangeiras, consiste na consumação de atos 
de concentração econômica, antes da decisão final da autoridade antitruste. A LDC prevê que o 
controle dos atos de concentração, quando cabíveis, será realizado previamente pelo CADE em 
240 (duzentos e quarenta) dias, prorrogáveis, a fim de preservar a livre iniciativa e a concorrência. 

II. O critério de submissão dos atos de concentração ao CADE decorre da aferição, 
cumulativamente, do faturamento bruto anual e do volume de negócios total no País dos grupos 
envolvidos, apurados no ano anterior à operação. 

III. São considerados atos de concentração econômica, pela LDC, as operações nas quais: i) duas 
ou mais empresas anteriormente independentes se fundem; ii) uma ou mais empresas adquirem, 
direta ou indiretamente, por compra ou permuta de ações, quotas, títulos ou valores mobiliários 
conversíveis em ações, ou ativos, tangíveis ou intangíveis, por via contratual ou por qualquer outro 
meio ou forma, o controle ou partes de uma ou outras empresas; iii) uma ou mais empresas 
incorporam outra ou outras empresas; ou iv) duas ou mais empresas celebram contrato associativo, 
consórcio ou joint venture, exceto quando destinados às licitações promovidas pela Administração 
Pública direta e indireta. 

IV. Para fins de evitar o risco de aplicação de multa pecuniária de até R$60.000.000,00 (sessenta 
milhões de reais), dentre outras consequências, as partes envolvidas em um ato de concentração 
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deverão manter as suas estruturas físicas e as condições competitivas inalteradas até a avaliação 
final do CADE. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e IV. 

b) Estão corretas apenas as assertivas II e IV. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

Comentários 

A alternativa C está correta. 

O item I está correto. 

L12529/2011, Art. 88, (...) § 2o O controle dos atos de concentração de que trata o caput 
deste artigo será prévio e realizado em, no máximo, 240 (duzentos e quarenta) dias, a 
contar do protocolo de petição ou de sua emenda.  

Art. 88, (...) § 9o O prazo mencionado no § 2o deste artigo somente poderá ser dilatado: 
I - por até 60 (sessenta) dias, improrrogáveis, mediante requisição das partes envolvidas 
na operação; ou II - por até 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada do 
Tribunal, em que sejam especificados as razões para a extensão, o prazo da prorrogação, 
que será não renovável, e as providências cuja realização seja necessária para o 
julgamento do processo. 

O item II está incorreto. 

L12529/2011, Art. 88.  Serão submetidos ao Cade pelas partes envolvidas na operação os 
atos de concentração econômica em que, cumulativamente: I - pelo menos um dos grupos 
envolvidos na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou 
volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a 
R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); e II - pelo menos um outro grupo 
envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou 
volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a 
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). 

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº- 994, DE 30 DE MAIO DE 2012, Art. 1o Para os efeitos 
da submissão obrigatória de atos de concentração a análise do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica - CADE, conforme previsto no art. 88 da Lei 12.529 de 30 de 
novembro de 2011, os valores mínimos de faturamento bruto anual ou volume de 
negócios no país passam a ser de: 

I - R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinqüenta milhões de reais) para a hipótese prevista 
no inciso I do art. 88, da Lei 12.529, de 2011; e 

II - R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) para a hipótese prevista no inciso 
II do art. 88, da Lei 12.529 de 2011. 

O item III está correto. 
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L12529/2011, Art. 90.  Para os efeitos do art. 88 desta Lei, realiza-se um ato de 
concentração quando: I - 2 (duas) ou mais empresas anteriormente independentes se 
fundem; II - 1 (uma) ou mais empresas adquirem, direta ou indiretamente, por compra ou 
permuta de ações, quotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, ou ativos, 
tangíveis ou intangíveis, por via contratual ou por qualquer outro meio ou forma, o 
controle ou partes de uma ou outras empresas; III - 1 (uma) ou mais empresas incorporam 
outra ou outras empresas; ou IV - 2 (duas) ou mais empresas celebram contrato 
associativo, consórcio ou joint venture. 

O item IV está incorreto. 

L12529/2011, Art. 88, (...) § 3o  Os atos que se subsumirem ao disposto no caput [atos de 
concentração] deste artigo não podem ser consumados antes de apreciados, nos termos 
deste artigo e do procedimento previsto no Capítulo II do Título VI desta Lei, sob pena 
de nulidade, sendo ainda imposta multa pecuniária, de valor não inferior a R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais) nem superior a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), a ser 
aplicada nos termos da regulamentação, sem prejuízo da abertura de processo 
administrativo, nos termos do art. 69 desta lei. 

 Art. 88, § 4o  Até a decisão final sobre a operação, deverão ser preservadas as condições 
de concorrência entre as empresas envolvidas, sob pena de aplicação das sanções 
previstas no § 3o deste artigo. 

Q7. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta, considerando os termos preconizados 
pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC, introduzido pela Lei nº 8.078, 11.9.1990. 

I. Os bancos são considerados, à luz do CDC, como fornecedores de serviços e de produtos, neste 
caso - o dinheiro. 

II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o 
ajuizamento da execução individual, derivada de decisão proferida no julgamento de ação 
coletiva, tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2º, I, e 
101, I, do CDC, afastada a ocorrência de prevenção do juízo que examinou o mérito da ação 
coletiva. 

III. É considerada irregular a informação em cadastro de proteção ao crédito, referente a período 
superior a cinco anos, podendo o consumidor valer-se do habeas data (artigo 5º, inciso LXXII, da 
Constituição da República) como meio de conhecimento, retificação e supressão de dados 
inexatos. 

IV. Aplica-se a multa de mora de, no máximo, dois por cento, decorrente do inadimplemento de 
obrigações condominiais, na forma do artigo 52 do CDC. 

a)Estão corretas apenas as assertivas I e IV. 

b) Estão incorretas apenas as assertivas II e IV. 

c) Está incorreta apenas a assertiva IV. 
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d) Estão corretas todas as assertivas. 

Comentários 

A alternativa C está correta. 

A alternativa I está correta. 

CDC, Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

A alternativa II está correta. 

RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. EXECUÇÃO 
INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. 
FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO 
QUE EXAMINOU O MÉRITO DA AÇÃO COLETIVA. TELEOLOGIA DOS ARTS. 98, §2º, II 
E 101, I DO CDC. 

1. A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação 
coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, pois inexiste interesse 
apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o 
processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 

2. A analogia com o art. 101,I do CDC e a integração desta regra com a contida no art. 
98, § 2º, I, do mesmo diploma legal garantem ao consumidor a prerrogativa processual 
do ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de 
ação coletiva no foro de seu domicílio. 

3. Recurso especial provido. (REsp 1098242 GO 2008/0224499-1. Relator (a) Ministra 
Nancy Andrighi. Julgamento 21/10/2010. Terceira Turma. DJe 28/10/2010). 

A alternativa III está correta. 

Súmula 323, do STJ: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de 
proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição 
da execução. 

A alternativa IV está incorreta. 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - CONDOMÍNIO - DESPESAS COMUNS. TAXAS 
CONDOMINIAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA - PROMISSÁRIO-COMPRADOR - 
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA-E-VENDA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL - 
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO TAL COMO DEFINIDO NO REGISTRO DO 
IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE - MULTA MORATÓRIA - PREVISÃO NA CONVENÇÃO 
CONDOMINIAL - LIMITE DA MULTA PREVISTO NO CDC - INAPLICABILIDADE. 

1 - O promitente-vendedor não responde pelos encargos condominiais devidos após a 
alienação do imóvel feita por meio de promessa de compra e venda em caráter 
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irrevogável e irretratável, mesmo que, apesar de transferida a posse, não tenha sido 
alterado o registro do imóvel. 

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se aplica o Código de 
Defesa do Consumidor às relações jurídicas existentes entre condomínio e condôminos. 
Assim sendo, se mostra perfeitamente cabível a fixação de multa moratória superior ao 
limite estatuído no §1º, do art.52, do CDC. 2 - Recurso não conhecido. (REsp 655267 SP 
2004/0055458-7. Relator Ministro Jorge Scartezzini. Julgamento 17/02/2005. Quarta 
Turma. DJ 21/03/2005).  

10.2 - 2018 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Sobre as patentes mail box, apreciadas pelo STJ em 2018, é CORRETO afirmar que: 

a) Seu prazo de vigência é de 20 anos, contados da data de concessão. 

b) Por conta da expedição tardia da carta-patente pelo INPI [back log], a invenção do recorrente 
resta desprovida de amparo legal até que esse ato administrativo seja praticado, justificando o 
prazo de proteção de 15 anos, contado a partir da data da concessão da patente. 

c) Cuidando de eventual conflito envolvendo tratado internacional e lei interna, o STF assentou 
que vigora no Brasil um sistema que considera que o tratado internacional é hierarquicamente 
superior à lei interna. 

d) A proteção ordinária conferida ao titular de patentes consiste em privilégio que excepciona a 
regra geral de nosso ordenamento jurídico, cujo objetivo visa a assegurar a ampla concorrência e 
a livre iniciativa. Assim, concessão de uma patente é uma exceção, que deve ser interpretada 
restritivamente. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

(...) Na medida em que o sistema mailbox foi submetido expressamente pela Lei 9.279/96 
a regras transitórias especiais que, por definição, excepcionam as normas gerais e, por 
isso, exigem interpretação restritiva, não se pode cogitar de reparar eventual dano 
causado pelo atraso no exame dos pedidos correlatos mediante ampliação do alcance de 
dispositivo que trata de hipótese distinta. Destaque-se que a própria proteção ordinária 
conferida ao titular de patentes consiste em privilégio que excepciona a regra geral de 
nosso ordenamento jurídico, cujo objetivo visa assegurar a ampla concorrência e a livre 
iniciativa (...) (REsp 1721711/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 

A alternativa A está incorreta. O prazo de vigência das patentes concedidas pelo sistema 
mailbox é de 20 anos contados da data do depósito (REsp 1721711/RJ, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 

A alternativa B está incorreta. 



 

 

 

 

 

  
 

  

246 
280 

(...) Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema mailbox, a Lei de 
Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra 
expressa assegurando proteção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao 
prazo remanescente previsto no caput do seu art. 40 (20 anos contados do dia do 
depósito), circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de incidência do prazo 
excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir da concessão). (REsp 
1721711/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
17/04/2018, DJe 20/04/2018). 

A alternativa C está incorreta. 

Cuidando-se de eventual conflito envolvendo tratado internacional e lei interna, o 
Supremo Tribunal Federal assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui 
paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas 
pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico. (REsp 1721711/RJ, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 
20/04/2018). 

Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Sobre a intepretação dos contratos entre empresas, é CORRETO afirmar: 

a) O princípio do pacta sunt servanda é um dos principais vetores de interpretação dos contratos 
empresariais. 

b) O preâmbulo do contrato deve ser utilizado pelo intérprete para revelar o motivo individual que 
impeliu cada uma das partes à celebração, pois a motivação do declarante individualmente 
considerado é importante diretriz de interpretação dos contratos empresariais. 

c) Ao julgador é defeso modificar a cláusula penal ajustada pelas partes empresárias, que não se 
encontram em situação de paridade econômica. 

d) São aplicáveis os princípios consolidados e as regras de direito do consumidor, quando do 
contrato participam sociedades com disparidade de poder econômico. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CORRETAGEM E DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO 
UNILATERAL IMOTIVADA. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. 
AUSÊNCIA.MULTA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. 
INVERSÃO. LEI APLICÁVEL. 

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de 
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 

2. Pretensão ao recebimento de multa contratual que a parte autora entende devida em 
virtude da rescisão unilateral de contratos de prestação de serviços de intermediação e 
de administração de carteira imobiliária. 
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3. A cláusula penal não resulta automaticamente da lei, tampouco da natureza do 
contrato, dependendo a sua exigência de prévia pactuação entre as partes. 

4. Hipótese em que os contratos rescindidos previam a incidência de cláusula penal 
apenas para a hipótese de infração contratual, o que não se cogita na espécie, porquanto 
pactuada a possibilidade de rescisão das avenças por qualquer das partes e a qualquer 
tempo, desde que notificada a outra parte com 60 (sessenta) dias de antecedência. 

5. Na ausência de cláusula penal compensatória para a hipótese de rescisão unilateral 
imotivada, deve prevalecer o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt 
servanda), notadamente nas relações empresariais, admitindo-se a ingerência judicial nas 
obrigações livremente pactuadas entre as partes somente em situações excepcionais. 

6. De acordo com a compreensão firmada pela Corte Especial, rege-se a fixação dos 
honorários advocatícios de sucumbência pela lei vigente na data da prolação da sentença 
ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional 
equivalente à sentença. 

7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1691008/GO, Rel. Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018) 

A alternativa B está incorreta. 

CC, Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. 

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do 
lugar de sua celebração. 

A alternativa C está incorreta. 

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação 
principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for 
manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 

A alternativa D está incorreta. 

Enunciado nº 20, CJF: Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 
celebrados entre empresários em que um dos contratantes tenha por objetivo suprir-se 
de insumos para sua atividade de produção, comércio ou prestação de serviços. 

Q3. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) O acionista controlador que aliena suas quotas sociais não pode concorrer com a sociedade 
pelo prazo de 4 anos. 

b) O alienante do estabelecimento empresarial não pode concorrer com o comprador pelo prazo 
estabelecido no contrato, que poderá ser superior a 5 anos. 

c) No contrato de distribuição, não é potestativa a cláusula que permite ao fabricante fixar o preço 
da mercadoria de acordo com suas tabelas. 
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d) A existência de dependência econômica do distribuidor em relação ao fornecedor autoriza a 
aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato, conforme jurisprudência pacífica do 
STJ. 

Comentários 

A alternativa C está correta. Pelo contrato de distribuição, um agente assume uma 
obrigação a conta de outrem, de maneira que, ao concluir a compra e entregar o produto ao 
comprador, não age em nome próprio, mas à conta da empresa ou fabricante que está 
representando.  

Por isso, não é potestativa a cláusula que permite ao fabricante fixar o preço da mercadoria 
de acordo com suas tabelas, porque é da própria essência do contrato que o distribuidor apenas 
distribua a mercadoria de acordo com o preço do fabricante, recebendo, para tanto, uma 
remuneração. Vamos ver os dispositivos legais pertinentes: 

CC, Art. 710. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e 
sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante 
retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a 
distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. 

Parágrafo único. O proponente pode conferir poderes ao agente para que este o 
represente na conclusão dos contratos. 

A alternativa A está incorreta. Não existe essa vedação no ordenamento jurídico. 

A alternativa B está incorreta. Na verdade, ainda que não haja a cláusula de não 
concorrência estipulada em contrato, haverá a vedação decorrente do artigo 1147 do Código 
Civil. 

CC, Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não 
pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subseqüentes à transferência. 

Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição 
prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato. 

A alternativa D está incorreta. 

Enunciado nº 20, I Jornada de Direito Comercial do CJF: Não se aplica o Código de 
Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre empresários em que um dos 
contratantes tenha por objetivo suprir-se de insumos para sua atividade de produção, 
comércio ou prestação de serviços. 

Q4. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

A sociedade anônima fechada “X” emite debêntures, subscritas em sua totalidade pelo banco 
“Y”. A escritura de emissão estipula que “X” somente poderá empreender novos negócios se 
devidamente autorizada por “Y”. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Nos termos da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404, de 1976), “Y” é controlador de “X”. 
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b) A emissão de debêntures deverá ser registrada no Banco Central do Brasil. 

c) A totalidade dos acionistas de “X” deverá aprovar a emissão. 

d) A garantia das debêntures pode ser flutuante. 

Comentários 

A alternativa D está correta.  

L. 6.404, art. 58. A debênture poderá, conforme dispuser a escritura de emissão, ter 
garantia real ou garantia flutuante, não gozar de preferência ou ser subordinada aos 
demais credores da companhia. 

A alternativa A está incorreta. O caso relacionado no enunciado identifica a emissão de 
debentures, e não uma relação de controle societário. Veja os conceitos de sociedade 
controladora e de debentures estipulados pela LSA: 

Art. 243, §2º. Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente 
ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de 
modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria 
dos administradores. 

Art. 52. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito 
de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e, se houver, do 
certificado.    

A alternativa B está incorreta. Apenas as debêntures emitidas no exterior é que deverão ser 
registradas no Banco Central do Brasil. 

Art. 73. Somente com a prévia aprovação do Banco Central do Brasil as companhias 
brasileiras poderão emitir debêntures no exterior com garantia real ou flutuante de bens 
situados no País. 

§ 2º Em qualquer caso, somente poderão ser remetidos para o exterior o principal e os 
encargos de debêntures registradas no Banco Central do Brasil. 

A alternativa C está incorreta. 

Art. 59. A deliberação sobre emissão de debêntures é da competência privativa da 
assembléia-geral, que deverá fixar, observado o que a respeito dispuser o estatuto: 

§ 1o  Na companhia aberta, o conselho de administração pode deliberar sobre a emissão 
de debêntures não conversíveis em ações, salvo disposição estatutária em contrário. 
(Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011). 

§ 2o  O estatuto da companhia aberta poderá autorizar o conselho de administração a, 
dentro dos limites do capital autorizado, deliberar sobre a emissão de debêntures 
conversíveis em ações, especificando o limite do aumento de capital decorrente da 
conversão das debêntures, em valor do capital social ou em número de ações, e as 
espécies e classes das ações que poderão ser emitidas.    
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§ 4o Nos casos não previstos nos §§ 1o e 2o, a assembleia geral pode delegar ao conselho 
de administração a deliberação sobre as condições de que tratam os incisos VI a VIII do 
caput e sobre a oportunidade da emissão 

Q5. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Sobre a disciplina da relação de consumo e a aplicabilidade de normas e princípios do Código de 
Defesa do Consumidor, conforme a interpretação que vem sendo dada na jurisprudência, assinale 
a alternativa INCORRETA: 

a) contratos relativos ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, previstos na Lei nº 
10.188/2001, estando voltados ao atendimento de necessidade de moradia de população de 
baixa renda, submetem-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. 

b) contratos de abertura de crédito para financiamento estudantil (FIES), ao constituírem programa 
de governo em benefício dos estudantes, ficam excluídos da disciplina consumerista. 

c) em ocorrendo saques fraudulentos em conta bancária, o correntista não pode ser obrigado a 
provar o fato negativo, ou seja, que não efetuou os referidos saques, razão pela qual é cabível a 
inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o , VIII, do CDC. 

d) eventual conflito do sistema interno consumerista com a disciplina internacional, em particular, 
as Convenções de Varsóvia e de Montreal, relativo a controvérsias envolvendo extravio de 
bagagens de passageiros em transporte aéreo internacional, deve ser solucionado com 
prevalência aos tratados internacionais. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. 

O CDC não encontra aplicação para os contratos de empreitada celebrados entre a CEF, 
na condição de operacionalizadora do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, e a 
empresa contratada para construir as residências que serão posteriormente objeto de 
contrato de arrendamento entre a mesma instituição financeira e as pessoas de baixa 
renda, para as quais o programa se destina. (STJ, REsp 1073962/2012, Relatora: 
MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 3ª TURMA, DJe 13-06-2012). 

A alternativa B está correta. 

EMENTA. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. FIES. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. 
APLICAÇÃO DO CDC. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. 1. A fundamentação 
apresentada na sentença recorrida revela-se absolutamente pertinente em sua 
fundamentação. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não 
há submissão desses contratos às regras consumeristas, quando da análise da legislação 
anterior que cuidava do crédito educativo. 3. Conquanto a Lei que rege o presente 
contrato seja outra, de nº 10.260 /01, o fato é que nela também há expressa previsão de 
que a CEF figure apenas como operadora e administradora dos ativos e passivos do 
Fundo, que, nessa condição, não pode ser considerada como uma fornecedora de serviço. 
4. Destarte, inaplicável aos contratos de financiamento estudantil as disposições do 
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Código de Defesa do Consumidor, de modo que resta prejudicada a análise das 
alegações de possíveis violações às tais regras. 5. Uma vez convencionados os direitos e 
obrigações, ficam as partes ligadas pelo vínculo da vontade que as uniu. 6. A parte autora, 
no pleno gozo de sua capacidade civil, firmou contrato de financiamento estudantil e 
respectivos aditamentos, com inquestionável manifestação de livre consentimento e 
concordância com todas as condições constantes em tal instrumento. Portanto, 
inexistindo nulidades, ilegalidades ou vicio de vontade, as cláusulas impugnadas 
remanescem válidas. 7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, 
improvida (TRF3- AC: 00150070720044036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 
WILSON ZAUHY, Data de Julgamento: 25-10-2016, Data de Publicação 10-11-2016). 

A alternativa C está correta. 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEI N. 8.078/90. 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CEF. SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL 
CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O artigo 14, da codificação 
consumerista, dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços que responde, 
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. II - Para restar caracterizada tal 
responsabilidade, necessário se faz a presença dos pressupostos da existência do defeito 
no serviço, do evento danoso, bem como a relação de causalidade entre o defeito do 
serviço e o dano. Por sua vez, o fornecedor pode livrar-se dela provando a inexistência do 
defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 3º, do 
mesmo código. III - Caso em que a parte autora, titular de conta bancária, demonstra a 
ocorrência de saques indevidos. A instituição financeira alegou que as operações 
mostram-se regulares e foram feitas com a utilização de cartão magnético e senha pessoal 
e intransferível da parte autora e, portanto, de seu único e exclusivo conhecimento, 
concluindo, aliás, que esta já efetuou o saque dos valores pleiteados, não tendo a ré 
qualquer participação nessa ocorrência. IV - Em face da negativa da correntista de que 
efetuou as operações contestadas, a instituição financeira deveria apresentar prova em 
sentido contrário, já que cabe a inversão do ônus da prova por se tratar de consumidor 
vulnerável e hipossuficiente, ao menos do ponto de vista técnico, diante da instituição 
financeira. Caberia à ré suscitar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 
dos autores, comprovando-os mediante prova suficiente, que tem ou deveria ter 
condições de produzir, conquanto detentora de todos os documentos relativos à conta e 
às operações nela efetuadas. V - Não se pode desconsiderar a possibilidade de clonagem 
do cartão ou da senha, ou, ainda, do sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o 
uso do cartão sem a respectiva senha. A autoria dos saques poderia ser demonstrada, por 
exemplo, pela apresentação das gravações das câmeras de segurança instalada no caixa 
eletrônico onde foi realizada a operação bancária. A instituição financeira ré não 
conseguiu comprovar que o saque contestado pela correntista foi por ela efetuado, nem 
a culpa exclusiva que lhe foi imputada.(...) (TRF3 - AP 0004679-66.2014.4.03.6100/SP, 
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 
10/04/18, Primeira Turma, Data de Publicação: 17/04/18). 
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A alternativa D está correta. 

Ementa: Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e 
tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. 
Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções 
internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. 
Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-
se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto 
à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra 
especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a 
legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se 
aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada 
em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as 
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras 
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário 
provido. (ARE 766618, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 
25/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017) 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. 
INDENIZAÇÃO TARIFADA. PREPONDERÂNCIA DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E 
MONTREAL EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. RE N. 636.331/RJ (TEMA 210/STF). 
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

1. No julgamento do RE n. 636.331/RJ, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a 
repercussão geral da matéria (Tema 210/STF), firmou a tese de que, "nos termos do art. 
178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da 
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as 
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do 
Consumidor". 

2. Recurso especial desprovido, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso 
II, do CPC/2015. (REsp 673.048/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018). 

Q6. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) A patente garante a seu detentor a inexistência de concorrência eventualmente oferecida por 
quaisquer produtos que satisfaçam a mesma necessidade do consumidor. 

b) O CADE pode anular patentes em caso de abuso de posição dominante por parte de seu 
detentor. 

c) O mero paralelismo consciente dos preços entre agentes econômicos é insuficiente para 
comprovar a existência de um cartel. 
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d) A jurisprudência administrativa do CADE é no sentido de condenar empresas por aumento 
arbitrário de lucros, no caso de abuso do direito de propriedade intelectual. 

Comentários 

A alternativa C está correta. O paralelismo de preços pode indicar a colusão fundada num 
acordo expresso, num acordo tácito (por vezes, chamado de paralelismo consciente) ou, 
simplesmente, o regular funcionamento do mercado.  

O desafio do direito antitruste consiste em distinguir basicamente essas duas últimas 
hipóteses.  

O simples fato de os concorrentes praticarem preços próximos não significa ilícito 
concorrencial se o paralelismo for justificável sob o ponto de vista econômico e não houver outros 
elementos caracterizadores de colusão.  

Não basta para a caracterização da infração da ordem econômica o mero paralelismo de 
preços, sendo necessário a troca de informações entre os concorrentes (característica do cartel). 
O algo a mais tipificador de infração da ordem econômica é exatamente a colusão, o acordo 
explícito sobre preços a praticar59. 

A alternativa A está incorreta. O cancelamento de patentes é de legitimidade do INPI. 

Lei 9.279/1996, Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente 
se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso 
de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou 
judicial. 

A alternativa B está incorreta. O que o CADE pode fazer, na verdade, é uma recomendação 
aos órgãos públicos competentes para que seja concedida licença compulsória de direito de 
propriedade intelectual de titularidade do infrator, quando a infração estiver relacionada ao uso 
desse direito (L. 12.529, art. 38, IV, a). 

A alternativa D está incorreta, já que não há esse posicionamento do âmbito da jurisdição 
do CADE. 

Q7. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Maiores os custos de transação em um mercado, maior o grau de dependência econômica nele 
existente. 

 

 

59 Há um artigo interessante no site da Conjur que, embora trate de um caso afeto ao direito norte-americano, 
tangencia bem o assunto tratado na alternativa. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-abr-12/provar-
formacao-cartel-preciso-delacao-tribunal-eua. Acesso em 04 de março de 2020. 

https://www.conjur.com.br/2015-abr-12/provar-formacao-cartel-preciso-delacao-tribunal-eua
https://www.conjur.com.br/2015-abr-12/provar-formacao-cartel-preciso-delacao-tribunal-eua
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b) A celebração de acordos verticais tende a diminuir os custos de transação a serem incorridos 
pelos agentes econômicos partícipes. 

c) Os contratos de distribuição celebrados entre empresas ou grupos de empresas com 
faturamento superior a R$ 200 milhões de reais devem ser submetidos à apreciação do CADE. 

d) Para a Escola de Chicago, cartel e preço predatório são as práticas antitruste mais nocivas à 
sociedade. 

Comentários 

A alternativa B está correta. Os acordos verticais (ex: acordo entre atacadista e varejista, 
fabricante e distribuidores) acaba por evitar sucessivas contratações e, consequentemente, reduz 
os riscos da transação. 

Quando as organizações optam por verticalizar sua cadeia produtiva, não o fazem 
somente por compreender que os custos de transação do mercado serão menores, mas 
por acreditarem em um grau de reconhecimento proeminente (Santos et al., 2014) 60. 

A alternativa A está incorreta. Na verdade, quanto maior o grau de dependência de recursos 
de uma organização por outra, maiores os custos de transação.  

A correlação entre a teoria da dependência de recursos e a teoria dos custos de transação 
destaca que quanto maior for o grau de dependência de uma organização dos recursos 
ofertados por outra, maior será o controle que essa organização irá exercer sobre a 
empresa dependente dos recursos, com o intuito de minimizar a incerteza e o nível de 
dependência. Assim, quanto maior for o grau de controle que uma organização procurará 
exercer sobre outra, para reduzir a incerteza, maiores serão os custos de transação 
envolvidos na operação (Dimaggio & Powell, 2005; Camilo et al., 2012; Thomazine & 
Bispo, 2014; Motta & Vasconcelos, 2015)61 

A alternativa C está incorreta.  O artigo 88 da Lei 12.259 dispõe que:  

Art. 88. Serão submetidos ao Cade pelas partes envolvidas na operação os atos de 
concentração econômica em que, cumulativamente: 

I - pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último 
balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à 
operação, equivalente ou superior a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); 
e 

 

 

60 LOPES, Arleson Eduardo Monte Palma. Dependência de recursos e custos de transação: rumo a um modelo 
convergente. Gestão e Produção, São Carlos, v. 24, n. 4, p. 806-813, out./dez. 2017. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1590/0104-530x2819-16. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11395. 
Acesso em: 20 de fevereiro de 2020. 
61 Idem. 
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II - pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último 
balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à 
operação, equivalente ou superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). 

Contudo, mencionado artigo foi regulamentado pela Portaria 994, de 30 de maio de 2012, 
que passou a estipular o seguinte:  

Art. 1o Para os efeitos da submissão obrigatória de atos de concentração a analise do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, conforme previsto no art. 88 da 
Lei 12.529 de 30 de novembro de 2011, os valores mínimos de faturamento bruto anual 
ou volume de negócios no país passam a ser de: 

I - R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinqüenta milhões de reais) para a hipótese prevista 
no inciso I do art. 88, da Lei 12.529, de 2011; e 

II - R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) para a hipótese prevista no inciso 
II do art. 88, da Lei 12.529 de 2011. 

A alternativa D está incorreta. A escola de Chicago defende o menor grau possível de 
regulamentação da economia pelo Estado. Assim, o próprio mercado deve se regular.  

A Escola de Chicago traz para o antitruste, de forma indelével, a análise econômica, 
instrumento de uma busca maior: a eficiência alocativa do mercado, que nem sempre 
beneficiaria os consumidores. Esse fato é verdadeiro, esteja o agente econômico em 
posição monopolista ou sujeito à competição. Os principais institutos antitruste passam a 
ser pensados em termos de “eficiência alocativa”: sob esse prisma, as concentrações (e o 
poder econômico que delas deriva) não são vistas como mal a ser evitado, os acordos 
verticais passam a ser explicados em termos de economia de custos de transação, 
eficiências e ganhos para os consumidores.62 

Q8. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

A fornecedora “A” escoa sua produção por meio de uma rede de distribuidores [rede “A”]. Em 
uma licitação, um dos distribuidores [“X”] celebra acordo com outros licitantes, não integrantes 
da rede “A”, e sagra-se vencedor do certame. Posteriormente, “X” é condenado pelo CADE, por 
participação em cartel, com base na Lei nº 12.529, de 2011. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) “A” é solidariamente responsável pela infração à ordem econômica cometida por “X”, mesmo 
sem ter participado do acordo com os outros licitantes. A responsabilidade de “A”, no caso, é 
objetiva. 

b) Outro membro da rede “A” possui legitimidade para propor ação civil de reparação de danos 
contra “X”, por descumprimento do contrato existente entre “X” e “A”. 

 

 

62 Os fundamentos do antitruste. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 169. 
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c) A decisão do CADE não pode ser revista pelo Poder Judiciário. 

d) Mesmo antes de ser proferida a decisão do CADE reconhecendo a existência de infração à 
ordem econômica, os prejudicados podem propor ação de indenização contra X. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

Lei 12.529/2011, Art. 47.  Os prejudicados, por si ou pelos legitimados referidos no art. 
82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, poderão ingressar em juízo para, em 
defesa de seus interesses individuais ou individuais homogêneos, obter a cessação de 
práticas que constituam infração da ordem econômica, bem como o recebimento de 
indenização por perdas e danos sofridos, independentemente do inquérito ou processo 
administrativo, que não será suspenso em virtude do ajuizamento de ação. 

A alternativa A está incorreta. Inicialmente, devemos ter em mente que a solidariedade não 
se presume, pelo que decorre da lei ou da vontade das partes (CC, art. 256). Levando em conta 
essa premissa, a única hipótese de solidariedade aventada pela lei 12.259/11 é a seguinte: 

Art. 33.  Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de 
grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração 
à ordem econômica. 

Logo, como a empresa A não praticou o fato típico, nem pertence ao grupo econômico de 
X, não há que se falar em solidariedade.  

A alternativa B está incorreta. Apenas os prejudicados ou os legitimados coletivos poderão 
ingressar em juízo para pleitear a reparação de danos. 

Art. 47.  Os prejudicados, por si ou pelos legitimados referidos no art. 82 da Lei no 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, poderão ingressar em juízo para, em defesa de seus 
interesses individuais ou individuais homogêneos, obter a cessação de práticas que 
constituam infração da ordem econômica, bem como o recebimento de indenização por 
perdas e danos sofridos, independentemente do inquérito ou processo administrativo, 
que não será suspenso em virtude do ajuizamento de ação. 

A alternativa C está incorreta. O poder judiciário pode rever a legalidade ou abusividade 
do ato administrativo, mas não revisão judicial do mérito das decisões do CADE. 

ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA - CADE - ART. 54, LEI 8.884/94 - 
LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO - REDUÇÃO DA MULTA AO MÍNIMO LEGAL - 
INVIABILIDADE - PODER DISCRICIONÁRIO - AUSÊNCIA DE VÍCIO A JUSTIFICAR A 
REVISÃO JUDICIAL. 1. O auto de infração constitui ato administrativo dotado de 
presunção "juris tantum" de legalidade e veracidade. Assim, só mediante prova 
inequívoca de: (a) inexistência dos fatos descritos no auto de infração; (b) atipicidade da 
conduta ou (c) vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, 
motivo e finalidade) pode ser desconstituída a autuação. Se a autora pretende ver 
judicialmente reconhecida a nulidade de ato administrativo impositivo de penalidade, 
deve elidir a presunção de legalidade e veracidade da qual se reveste o auto de infração. 
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2. Nos exatos termos do art. 54 da Lei nº 8.884/94, todos os atos que "possam limitar ou 
de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados 
relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do CADE". 3. Não 
pode ser tida por imotivada ou desarrazoada a decisão que majorou o valor mínimo de 
60.000,00 UFIRs, ao fixar a multa impingida, porquanto lastreado nos critérios de 
gradação previstos no artigo 27 da Lei nº 8.884/94. A pena aplicada encontra amparo 
legal e deve ser mantida no patamar fixado pela Administração Pública, em respeito à 
discricionariedade e à separação dos Poderes, vetores caros para a higidez da relação 
institucional entre o Judiciário e o Executivo. (APELREEX 00343477320004036100, 
DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 
DATA:23/02/2012). 

O Poder Judiciário não pode fazer a revisão judicial do mérito da decisão administrativa 
proferida pelo CADE. A expertise técnica e a capacidade institucional do CADE em 
questões de regulação econômica exige que o Poder Judiciário tenha uma postura 
deferente (postura de respeito) ao mérito das decisões proferidas pela Autarquia. 

A análise jurisdicional deve se limitar ao exame da legalidade ou abusividade do ato 
administrativo. 

O CADE é quem detém competência legalmente outorgada para verificar se a conduta 
de agentes econômicos gera efetivo prejuízo à livre concorrência.  

As sanções antitruste, aplicadas pelo CADE por força de ilicitude da conduta empresarial, 
dependem das consequências ou repercussões negativas no mercado analisado, sendo 
certo que a identificação de tais efeitos anticompetitivos reclama acentuada expertise. 

STF. 1ª Turma.RE 1083955/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28/5/2019 (Info 942). 

 

11 - DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO 

11.1 – 2016 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Sobre as assertivas que se seguem, assinale a alternativa correta: 

I. A sentença eclesiástica de anulação de matrimônio, confirmada pelo Supremo Tribunal da 
Assinatura Apostólica, no Vaticano, será submetida à homologação do Superior Tribunal de 
Justiça, observado o acordo firmado entre o Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da 
Igreja Católica no Brasil (Decreto 7.107/2010). 

II. A Procuradoria-Geral da República tem legitimidade ativa para deduzir pedido de homologação 
de sentença estrangeira de alimentos, perante o Superior Tribunal de Justiça, na qualidade de 
Instituição Intermediária indicada nos termos da Convenção de Nova York sobre Prestação de 
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Alimentos no Estrangeiro, promulgada pelo Decreto 56.826, de 2.9.1965, combinado com a Lei n
º 5.478, de 25.7.1968. 

III. As sentenças estrangeiras terão os seus efeitos reconhecidos no ordenamento jurídico brasileiro 
somente depois de homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça. 

IV. O Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional, denominado Protocolo de Las Lenãs, 
promulgado pelo Decreto nº 6.891, de 2.7.2009, busca facilitar o sistema de reconhecimento de 
sentenças estrangeiras proferidas por tribunais domésticos dos Estados do MERCOSUL, porém 
não modifica em nada a competência do Superior Tribunal de Justiça para homologá- las. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) Todas as assertivas estão incorretas. 

c) Somente a assertivas III está incorreta. 

d) Somente a assertiva IV está incorreta. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

O item I está correto. 

É possível a homologação pelo STJ de sentença eclesiástica de anulação de matrimônio, 
confirmada pelo órgão de controle superior da Santa Sé. STJ. Corte Especial. SEC 11.962-
EX, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 4/11/2015 (Info 574). 

O item II está correto. 

STJ - SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA : SEC 10380 EX 2014/0251094-5 
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. ALIMENTOS. CONVENÇÃO DE 
NOVA YORK E LEI DE ALIMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL. INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA.1. A pretensão foi articulada pela 
Procuradoria-Geral da República, na qualidade de Instituição Intermediária, nos termos 
do art. 2º da Convenção de Nova York Sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro 
promulgada pelo Decreto 56.826/1965, bem como da Lei 5.478/1965, que dispõe sobre 
a ação de alimentos no Brasil. Dessa forma, justifica-se a aplicação da Convenção de Nova 
York sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro à espécie, bem como a legitimidade 
ativa da Procuradoria-Geral da República para requerer a homologação da sentença 
estrangeira, tal como prevista no art. 26 da Lei 5.478/1965. 

O item III está correto. 

CPC, Art. 961. A decisão estrangeira SOMENTE terá eficácia no Brasil após a 
homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, 
salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. 

O item IV está correto. 
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Protocolo de Las Leñas. Decreto 6.891-2009. Artigo 20. As sentenças e os laudos arbitrais 
a que se referem o artigo anterior terão eficácia extraterritorial nos Estados Partes quando 
reunirem as seguintes condições: (...). 

Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas que se seguem, assinale a alternativa correta: 

a) É possível a expulsão de jornalista estrangeiro que, no exercício de sua atividade, produzir 
matéria jornalística fortemente depreciativa a respeito da economia brasileira. 

b) Não poderá ser concedido passaporte no Brasil ao estrangeiro apátrida. 

c) O estrangeiro poderá ser conduzido à prisão por ordem do Ministro da Justiça, pelo prazo de 
sessenta dias, enquanto não se efetivar a deportação. 

d) A expulsão será decretada nas hipóteses de entrada ou estada irregular de estrangeiros, de 
prática de fraude a fim de obter entrada ou permanência no Brasil, ou de conduta nociva à 
conveniência e aos interesses nacionais. 

Comentários 

Inicialmente, o gabarito foi a alternativa C. Contudo, depois da interposição de recursos a 
banca considerou também a alternativa A como correta. 

Ademais, veremos que a questão está desatualizada. 

A alternativa A estava correta.  

Lei 6815/80, Art. 65. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar 
contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranqüilidade ou moralidade 
pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos 
interesses nacionais.        (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. É passível, também, de expulsão o estrangeiro que: 

a) praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil 

Contudo, essa lei foi revogada pela Lei da Migração (L. 13.445, Art. 124, II). 

A alternativa B está incorreta. 

Lei 6815/80, Art. 55. Poderá ser concedido passaporte para estrangeiro: (Renumerado 
pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

I - no Brasil:  

a) ao apátrida e ao de nacionalidade indefinida; 

Obs.: Essa lei foi revogada pela Lei da Migração (L. 13.445, Art. 124, II). 

A alternativa C estava correta. O artigo 61 da Lei 6.815 tratava a respeito: 

Art. 61. O estrangeiro, enquanto não se efetivar a deportação, poderá ser recolhido à 
prisão por ordem do Ministro da Justiça, pelo prazo de sessenta dias.  
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Contudo, referida legislação foi revogada pela Lei Nº 13.445, de 2017, que não possui 
artigo correspondente.  

A alternativa D está incorreta. O art. 57 da Lei 6.815 dispunha o seguinte: 

Lei 6815/80 , Art. 57. Nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este 
não se retirar voluntariamente do território nacional no prazo fixado em Regulamento, 
será promovida sua deportação 

Contudo, referida lei foi revogada pela Lei Nº 13.445, de 2017, que trata a matéria da 
seguinte forma: 

Lei 13445/17 Art. 50.  A deportação é medida decorrente de procedimento administrativo 
que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontre em situação migratória 
irregular em território nacional. 

Q3. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Sobre as assertivas que se seguem, assinale a alternativa correta: 

I. A Constituição da República excepciona a regra da imunidade de extradição quando se tratar 
de brasileiro naturalizado, na hipótese da prática de crime comum, antes da naturalização, ou da 
comprovação de envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 

II. Cidadão boliviano que obtiver residência temporária de até dois anos no Brasil, nos termos do 
Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul – 
MERCOSUL, Bolívia e Chile, promulgado pelo Decreto nº 6.975, de 7.10.2009, poderá requerer a 
transformação em residência permanente, ou ficará submetido à Lei nº 6.815, de 19.8.1980, o 
Estatuto dos Estrangeiros. 

III. A ordem jurídica brasileira confere ao brasileiro nato, assim considerado pelo critério da 
territorialidade (ius soli) ou pelo critério da consanguinidade (ius sanguinis), imunidade absoluta 
em face de pedidos de extradição deduzidos por Estados estrangeiros. 

IV. O Tribunal Penal Internacional poderá dirigir ao Brasil, nos termos do Estatuto de Roma, 
promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25.09.2002, pedido de detenção e entrega de um 
brasileiro nato, instruído com os documentos comprovativos, e solicitar a cooperação na detenção 
e entrega da pessoa em causa. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) Todas as assertivas estão incorretas. 

c) Somente as assertivas I e IV estão incorretas. 

d) Somente a assertiva I está correta. 

Comentários 

A questão está desatualizada, tendo em vista que a Lei 13.445, de 2017, revogou a Lei 
6.815. 
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À época da cobrança da questão, a alternativa A foi dada como correta. 

O item I está correto. 

CRFB, art. 5º - LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de 
crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 

O item II estava correto. Contudo, Lei 6.815, de 1980, foi revogada pela Lei nº 13.445, de 
2017- 

O item III está correto. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de 
crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei (CRFB, art. 5º, LI). 

O item IV está correto. 

Estatuto de Roma do TPI - Dec 4388, Art. 89 O Tribunal poderá dirigir um pedido de 
detenção e entrega de uma pessoa, instruído com os documentos comprovativos 
referidos no artigo 91, a qualquer Estado em cujo território essa pessoa se possa 
encontrar, e solicitar a cooperação desse Estado na detenção e entrega da pessoa em 
causa. Os Estados Partes darão satisfação aos pedidos de detenção e de entrega em 
conformidade com o presente Capítulo e com os procedimentos previstos nos respectivos 
direitos internos. 

Q4. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta: 

I. O pedido de refúgio poderá ser solicitado pelo estrangeiro a qualquer autoridade migratória 
que se encontre na fronteira, que deverá ouvir o interessado e preparar termo de declaração, além 
de lhe proporcionar as informações necessárias quanto aos trâmites cabíveis, suspendendo-se 
quaisquer procedimentos administrativo ou criminal decorrente da entrada irregular, instaurados 
contra o peticionário e pessoas de seu grupo familiar que o acompanhem. 

II. O estrangeiro que obtiver a concessão de refúgio ou asilo torna-se imune à extradição, se o 
pedido desta decorrer das mesmas razões pelas quais foi concedido o refúgio ou asilo. 

III. A decisão sobre a concessão de asilo ou refúgio tem caráter discricionário e compete ao Poder 
Executivo, pois tem reflexos no plano das relações internacionais do Estado. 

IV. Poderá ser reconhecida pelo Estado brasileiro a condição de refugiado ao estrangeiro com 
dupla nacionalidade, síria e norte-americana, ainda que esteja sob a proteção dos Estados Unidos 
da América. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) A assertiva III está incorreta. 

c) As assertivas II e IV estão corretas. 

d) A assertiva IV está incorreta. 



 

 

 

 

 

  
 

  

262 
280 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

O item I está correto.  

Lei 9.474/97, Art. 7º O estrangeiro que chegar ao território nacional poderá expressar sua 
vontade de solicitar reconhecimento como refugiado a qualquer autoridade migratória 
que se encontre na fronteira, a qual lhe proporcionará as informações necessárias quanto 
ao procedimento cabível. 

O item II está correto. 

Art. 33. O reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento de qualquer 
pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio. 

Art. 34. A solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de 
extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que 
fundamentaram a concessão de refúgio. 

O item III foi dado como correto. Contudo, entendo que possa estar incorreto. 

Vejam a explicação de Hitala Mayara: 

Asilo Refúgio 

Sua concessão é ato discricionário do 
Presidente da República. Assim, o Estado pode 
negar o asilo por questões de segurança 
nacional. 

Ato vinculado/obrigatório, a ser expedido pelo 
CONARE, que é órgão vinculado ao MJ. Se o 
CONARE o denega, cabe recurso para o MJ. 

Não existe foro internacional dedicado ao asilo. O controle da aplicação das normas sobre 
refúgio encontra-se a cargo de órgãos 
internacionais, como o ACNUR. 

Motivos da concessão: são políticos. O juízo 
sobre a qualificação dos motivos compete ao 
Estado onde o asilo é solicitado 

Pode ser fundamentado em perseguições 
de raça, grupo social, religião e penúria, ou 
graves violações a DH, sendo um instituto 
humanitário. 

Perseguição política individualizada (ato intuitu 
personae), cessando o asilo com a fuga do 
asilado, com sua renúncia ao benefício ou com 
sua saída do país sem autorização, o que 
impede seu reingresso como asilado. 

As perseguições ocorrem por motivos 
relacionados a um grupo, sendo, em regra, 
coletiva, e não individual. 
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O asilo é um exercício de um ato soberano do 
Estado e, ao ser concedido, impede que o 
asilado exerça atividade política no país onde 
recebido. Além disso, como ato soberano, deve 
ser respeitado pelos demais Estados. 

É uma decisão apolítica. 

É de se observar, ainda, que existem dois tipos de asilo: 

• Asilo territorial, externo ou internacional – é o asilo geral, em que o perseguido é acolhido 
no território do Estado que concede o asilo;  

• Asilo diplomático, extraterritorial, interno ou internacional, político – é a forma inacabada 
do asilo, em que, por questões de urgência, a pessoa é acolhida em unidade diplomática 
(não pode ser em consulado), navio militar, aeronave militar, isto é, em extensões do 
território do Estado, até ser levado para o Estado que o acolheu (o que ocorre mediante a 
concessão de salvo conduto). Assim, é mera etapa para o asilo territorial, que somente é 
conhecido como instituto do DIP pelos países da América Latina (surgiu como um costume 
internacional). Nesse caso, como há urgência, ele pode ser concedido sem promessa de 
reciprocidade. 

Portanto, percebam que a doutrina entende que a concessão de refúgio é considerado um 
ato vinculado/obrigatório, e não discricionário. 

O item IV está incorreto. 

Art. 3º Não se beneficiarão da condição de refugiado os indivíduos que: 

I - já desfrutem de proteção ou assistência por parte de organismo ou instituição das 
Nações Unidas que não o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados - 
ACNUR; 

Art. 38. Cessará a condição de refugiado nas hipóteses em que o estrangeiro: 

I - voltar a valer-se da proteção do país de que é nacional; 

Q5. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Considerados os termos da Lei nº 8.617, de 4.1.1993, denominada a Lei do Mar, assinale a 
alternativa incorreta: 

a) O Brasil exerce na plataforma continental direitos de soberania para efeitos de exploração dos 
recursos naturais, no leito e no subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu mar 
territorial, em toda a extensão do prolongamento natural de seu território terrestre, até o bordo 
exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 (duzentas) milhas marítimas das 
linhas de base. 
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b) No mar territorial o Brasil exerce soberania e tem direito de inspeção e apresamento dos navios 
que trafegam nessa zona de mar por infração ao seu direito interno, especialmente às regras que 
proíbam o alijamento de substâncias nocivas. 

c) Na zona econômica exclusiva (ZEE) o Brasil tem o direito exclusivo de regulamentar a 
investigação científica marinha, a proteção e preservação do meio marítimo, bem como a 
construção, a operação e o uso de todos os tipos de ilhas artificiais, instalações e estruturas. 

d) Quando os navios-cassino estrangeiros navegarem pelo mar territorial brasileiro, no exercício 
do direito de passagem inocente, rápida e contínua, que não seja prejudicial à paz, à boa ordem 
ou à segurança do Brasil, não será exercida a jurisdição penal brasileira a bordo, mesmo na 
hipótese de ocorrência de infração criminal com consequências para o Estado brasileiro. 

Comentários 

A alternativa D está incorreta.  

Lei nº 8.617/1993, Art. 3º É reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito 
de passagem inocente no mar territorial brasileiro. 

§ 1º A passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa 
ordem ou à segurança do Brasil, devendo ser contínua e rápida. 

DECRETO Nº 1.530, DE 22 DE JUNHO DE 1995 

Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar 

NORMAS APLICÁVEIS A NAVIOS MERCANTES E NAVIOS DE ESTADO UTILIZADOS 
PARA FINS COMERCIAIS  

ARTIGO 27  

Jurisdição penal a bordo de navio estrangeiro  

1. A jurisdição penal do Estado costeiro não será exercida a bordo de navio estrangeiro 
que passe pelo mar territorial com o fim de deter qualquer pessoa ou de realizar qualquer 
investigação, com relação à infração criminal cometida a bordo desse navio durante a sua 
passagem, SALVO nos seguintes casos:  

a) se a infração criminal tiver conseqüências para o Estado costeiro;  

b) se a infração criminal for de tal natureza que possa perturbar a paz do país ou a ordem 
no mar territorial;  

c) se a assistência das autoridades locais tiver sido solicitada pelo capitão do navio ou pelo 
representante diplomático ou funcionário consular do Estado de bandeira; ou  

d) se essas medidas forem necessárias para a repressão do tráfico ilícito de 
estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas. 

A alternativa A está correta. 

Lei nº 8.617/1993, Art. 11. A plataforma continental do Brasil compreende o leito e o 
subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em toda a 
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extensão do prolongamento natural de seu território terrestre, até o bordo exterior da 
margem continental, ou até uma distância de duzentas milhas marítimas das linhas de 
base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo 
exterior da margem continental não atinja essa distância. 

A alternativa B está correta. A Convenção sobre Direito do Mar ressalva ao Estado costeiro 
o direito de inspeção e apresamento por infração ao seu direito interno (art. 27.2). Neste sentido, 
o Estado pode adotar regras que proíbam o alijamento de substâncias nocivas por navios. 

A alternativa C está correta. 

Lei nº 8.617/1993, Art. 8º Na zona econômica exclusiva, o Brasil, no exercício de sua 
jurisdição, tem o direito exclusivo de regulamentar a investigação científica marinha, a 
proteção e preservação do meio marítimo, bem como a construção, operação e uso de 
todos os tipos de ilhas artificiais, instalações e estruturas. 

Q6. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta: 

Em 10/10/2001, W.W.W., americano, casa-se com A.A.A., brasileira. Dessa união nasceu, no Brasil, 
a menina A.W, em 10/10/2005. A partir de então, outubro de 2005, os pais fixaram residência nos 
Estados Unidos da América. Em julho de 2015, a mãe, AAA, veio a São Paulo, trazendo a filha, 
com a autorização do pai. Na data do agendamento da passagem aérea de regresso ao EUA, em 
30/07/2015, AAA comunicou o esposo que decidiu não regressar e permanecer no Brasil com a 
menor. Em face da transferência, em 30/08/2015, o pai noticiou o fato à Autoridade Central 
americana, e, paralelamente, na mesma data, ingressou com ação de busca, apreensão e 
restituição da menor na Justiça Federal de São Paulo. A mãe respondeu, em sede de contestação 
da ação, que obteve a guarda da filha perante a Justiça Estadual de São Paulo, até porque a 
menina, A.W., é brasileira. A Advocacia da União pleiteou o seu ingresso na ação em trâmite na 
Justiça Federal. Quais das medidas abaixo poderiam ser ordenadas pelo Juiz Federal, com 
fundamento nas normas expressas e implícitas da Convenção da Haia sobre Sequestro 
Internacional de Crianças, promulgada pelo Decreto nº 3.413, de 14.4.2000: 

I. Determinar as providências necessárias à responsabilização da mãe na esfera criminal, pela 
prática de sequestro internacional, encaminhando peças ao Ministério Público Federal. 

II. Comunicar o MM. Juiz de Direito prolator da decisão que deferiu a guarda na Justiça Estadual, 
alertando sobre a existência da ação para a discussão de eventual ocorrência de retenção ilícita 
dos menores, nos termos da Convenção da Haia. Acolher o pedido da União para ingressar no 
polo ativo do feito como litisconsorte do pai, na qualidade Autoridade Central. 

III. Julgar extinto o processo sem julgamento de mérito em razão de a menina, A.W, ser brasileira, 
aplicando na espécie a interpretação sistemática com a regra da Constituição da República (art. 5
º, XLVII, “d”) a qual proíbe a pena de banimento, que veda a determinação de saída compulsória 
do território nacional de cidadão brasileiro. 



 

 

 

 

 

  
 

  

266 
280 

IV. Considerar que o pedido foi deduzido em período de menos de um ano da data da 
transferência ou retenção, eventualmente, indevida, razão por que deverá deliberar acerca do 
retorno da menor AW aos Estados Unidos da América, onde se localizava a sua residência habitual. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) A assertiva IV está incorreta. 

c) Somente as assertivas II e IV estão corretas. 

d) Somente a assertivas III está incorreta. 

Comentários 

A alternativa C está correta. 

O item I está incorreto. De acordo com a doutrina, o termo “sequestro internacional” não 
está relacionado ao sequestro como tipo penal. Não há nenhuma punição na esfera criminal ao 
genitor abdutor. Na realidade, não se trata, tecnicamente, de sequestro, afirmação esta reforçada 
pelo fato de que, apesar do termo ter sido utilizado no título da Convenção, ele não foi repetido 
em nenhum dos seus dispositivos, que falam somente da “retenção” e da “remoção”. 

O item II está correto. A chamada “Autoridade Central” é o órgão designado pela lei do 
país para dar aplicabilidade à Convenção de Haia. No Brasil, é a Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos – SEDH. A Autoridade Central do Brasil (SEDH), comunicada pela Autoridade Central 
dos EUA tenta localizar a criança e fazer o seu retorno de forma voluntária (amigável). Não sendo 
possível, a SEDH encaminha o caso à Advocacia-Geral da União (AGU) para que esta promova, 
representando a União, ação judicial de busca, apreensão e restituição da criança ao país de onde 
veio. 

O item III está incorreto. 

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. CONVENÇÃO DA HAIA SOBRE ASPECTOS CIVIS 
DO SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. O pedido de retorno imediato de 
criança retida ilicitamente por sua genitora no Brasil pode ser indeferido, mesmo que 
transcorrido menos de um ano entre a retenção indevida e o início do processo perante 
a autoridade judicial ou administrativa (art. 12 da Convenção de Haia), na hipótese em 
que o menor - com idade e maturidade suficientes para compreender a controvérsia - 
estiver adaptado ao novo meio e manifestar seu desejo de não regressar ao domicílio 
paterno no estrangeiro. De fato, a autoridade central deve ordenar o retorno imediato da 
criança quando é acionada no período de menos de um ano entre a data da transferência 
ou da retenção indevidas e a data do início do processo perante a autoridade judicial ou 
administrativa do Estado contratante onde a criança se encontrar, nos termos do art. 12 
da Convenção da Haia. Contudo, em situações excepcionalíssimas, nos termos da 
Convenção da Haia e no propósito de se preservar o superior interesse do menor, a 
autoridade central poderá negar o pedido de retorno imediato ao país de origem, como 
na hipótese de a criança já se encontrar integrada ao novo meio em que vive e manifestar 
o desejo de não regressar para o domicílio estrangeiro do genitor. Em tal cenário, deve-
se priorizar o conteúdo da valiosa regra posta no art. 13 da referida Convenção, segundo 



 

 

 

 

 

  
 

  

267 
280 

a qual "A autoridade judicial ou administrativa pode também recusar-se a ordenar o 
retorno da criança se verificar que esta se opõe a ele e que a criança atingiu já idade e 
grau de maturidade tais que seja apropriado levar em consideração as suas opiniões sobre 
o assunto". Cuida-se, certamente, de diretriz de extrema importância e utilidade para a 
tomada de decisões na área de interesses de pessoas menores de 18 anos, que, aliás, 
encontrou plena receptividade no âmbito da posterior Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança (ONU/1989), cujo art. 12 assim fez preceituar: "1. Os Estados-parte 
assegurarão à criança, que for capaz de formar seus próprios pontos de vista, o direito de 
exprimir suas opiniões livremente sobre todas as matérias atinentes à criança, levando-se 
devidamente em conta essas opiniões em função da idade e maturidade da criança. 2. 
Para esse fim, à criança será dada a oportunidade de ser ouvida em qualquer 
procedimento judicial ou administrativo que lhe diga respeito, diretamente ou através de 
um representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais do 
direito nacional". REsp 1.214.408-RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 23/6/2015, DJe 
5/8/2015. 

O item IV está correto.  

Dec. 3413 - Artigo 12 

  Quando uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou retida nos termos do Artigo 3 
e tenha decorrido um período de menos de 1 ano entre a data da transferência ou da 
retenção indevidas e a data do início do processo perante a autoridade judicial ou 
administrativa do Estado Contratante onde a criança se encontrar, a autoridade respectiva 
deverá ordenar o retomo imediato da criança. 

A autoridade judicial ou administrativa respectiva, mesmo após expirado o período de 
uma ano referido no parágrafo anterior, deverá ordenar o retorno da criança, salvo 
quando for provado que a criança já se encontra integrada no seu novo meio. 

 Quando a autoridade judicial ou administrativa do Estado requerido tiver razões para crer 
que a criança tenha sido levada para outro Estado, poderá suspender o processo ou 
rejeitar o pedido para o retomo da criança. 

11.2 - 2018 

Q1. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Cuidando-se dos efeitos civis do sequestro internacional de crianças, de acordo com e nos estritos 
termos da convenção concluída na cidade de Haia, em 25/10/1980, considere as seguintes 
assertivas: 

I – Qualquer decisão que, baseada nos termos da Convenção, determine o retorno da criança, não 
afeta os fundamentos do direito de guarda. 

II – Se restar provado que a criança já está integrada no seu novo meio, por mais de um ano, a 
autoridade judicial ou administrativa não está obrigada a determinar o seu retorno. 

III – Decisão fundamentada quanto ao direito de guarda pode servir de base para justificar a recusa 
de retorno da criança, nos termos da Convenção, podendo as autoridades judiciais ou 
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administrativas do Estado requerido levar em consideração os motivos dessa decisão na aplicação 
da Convenção. 

IV – É lícita a exigência de prestação de caução ou depósito para garantir o pagamento dos custos 
e despesas relativas aos procedimentos previstos na convenção, podendo o interessado, se o caso, 
alegar impossibilidade de arcar com tais gastos, caso em que poderá ser eximido de tais 
pagamentos. 

a) Todas as assertivas são corretas. 

b) A assertiva III é a única correta. 

c) As assertivas I e II são as únicas corretas. 

d) As assertivas III e IV são as únicas corretas. 

Comentários 

A alternativa C está correta. 

O Item I está correto. 

Convenção de Haia, art. 19. Qualquer decisão sobre o retorn da criança, tomada nos 
termos da presente Convenção, não afetam os fundamentos do direito de guarda. 

O item II está correto. 

Artigo 12. Quando uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou retida nos termos do 
Artigo 3 e tenha decorrido um período de menos de 1 ano entre a data da transferência 
ou da retenção indevidas e a data do início do processo perante a autoridade judicial ou 
administrativa do Estado Contratante onde a criança se encontrar, a autoridade respectiva 
deverá ordenar o retomo imediato da criança. 

A autoridade judicial ou administrativa respectiva, mesmo após expirado o período de 
uma ano referido no parágrafo anterior, deverá ordenar o retorno da criança, salvo 
quando for provado que a criança já se encontra integrada no seu novo meio. 

O item III está incorreto. 

Artigo 17.         O simples fato de que uma decisão relativa à guarda tenha sido tomada 
ou seja passível de reconhecimento no Estado requerido não poderá servir de base para 
justificar a recusa de fazer retornar a criança nos termos desta Convenção, mas as 
autoridades judiciais ou administrativas do Estado requerido poderão levar em 
consideração os motivos dessa decisão na aplicação da presente Convenção. 

O item IV está incorreto. 

Artigo 22. Nenhuma caução ou depósito, qualquer que seja a sua denominação, podará 
ser imposta para garantir o pagamento de custos e despesas relativas aos processos 
judiciais ou administrativos previstos na presente Convenção. 

Q2. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 
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Sobre o tema da solução de controvérsias de abrangência internacional (arbitragem), avalie as 
seguintes assertivas: 

I - Mesmo que a arbitragem tenha transcorrido totalmente em território nacional (audiências, 
reuniões), se a sentença arbitral for proferida fora do Brasil, tratar-se-á de sentença estrangeira, 
exigindo, unicamente, a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça para a regular produção 
de efeitos. 

II – No tocante ao reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira, os tratados 
internacionais têm prevalência sobre a lei interna, que só possui aplicação subsidiária e nos termos 
da legislação própria. 

III – Nos termos da Convenção de Nova Iorque (Decreto 4.311/2002), pode ser indeferido o 
reconhecimento ou execução de uma sentença arbitral se houver prova de que a parte contra a 
qual a sentença é invocada não recebeu notificação adequada sobre a designação do árbitro ou 
do processo de arbitragem, ou lhe foi impossível, por outras razões, apresentar seus argumentos; 

IV – É causa bastante ao indeferimento do reconhecimento ou execução de sentença arbitral 
estrangeira a comprovação de que referida sentença ainda não se tornou obrigatória para as 
partes, foi anulada ou suspensa por ordem de autoridade do país em que foi proferida. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

c) A assertiva I é a única correta. 

d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

O item I está correto. 

CPC, Art. 515.  São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com 
os artigos previstos neste Título: 

VII - a sentença arbitral; 

Art. 961.  A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de 
sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição 
em sentido contrário de lei ou tratado. 

CRFB, Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas 
rogatórias; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

L.9307/96, Art. 35.  Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral 
estrangeira está sujeita, unicamente, à homologação do Superior Tribunal de Justiça.   



 

 

 

 

 

  
 

  

270 
280 

O item II está correto. 

CPC, Art. 960.  A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de 
homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário 
prevista em tratado. 

§ 3º A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado 
e em lei, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições deste Capítulo. 

O item III está correto. 

Decreto 4.311, Artigo V, 1. O reconhecimento e a execução de uma sentença poderão 
ser indeferidos, a pedido da parte contra a qual ela é invocada, unicamente se esta parte 
fornecer, à autoridade competente onde se tenciona o reconhecimento e a execução, 
prova de que: 

b) a parte contra a qual a sentença é invocada não recebeu notificação apropriada acerca 
da designação do árbitro ou do processo de arbitragem, ou lhe foi impossível, por outras 
razões, apresentar seus argumentos; ou 

O item IV está correto. 

Decreto 4.311, Artigo V, 1. O reconhecimento e a execução de uma sentença poderão 
ser indeferidos, a pedido da parte contra a qual ela é invocada, unicamente se esta parte 
fornecer, à autoridade competente onde se tenciona o reconhecimento e a execução, 
prova de que: 

e) a sentença ainda não se tornou obrigatória para as partes ou foi anulada ou suspensa 
por autoridade competente do país em que, ou conforme a lei do qual, a sentença tenha 
sido proferida. 

Q3. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Consoante ensinamentos da doutrina, na seara do Direito Internacional Privado, sabe-se que as 
regras de conexão estabelecem qual o direito aplicável às diversas situações jurídicas conectadas 
a mais de um sistema legal, após a necessária qualificação e em determinadas situações pode 
ocorrer o fenômeno denominado reenvio. Avalie, a seguir, as seguintes assertivas e, depois, 
expresse sua convicção: 

I – O processo de qualificação, ou de classificação, que leva ao elemento de conexão, considera 
um de três diferentes aspectos: o sujeito, o objeto ou o ato jurídico. II – Como exemplos de regras 
de conexão, podemos citar: lex loci solutionis (lei do local onde as obrigações ou a obrigação 
principal do contrato, deve ser cumprida); lex damni (lei do local onde se manifestaram as 
consequências do ato ilícito, para reger a obrigação de indenizar); lex monetae (lei do país em cuja 
moeda a dívida ou outra obrigação legal é expressa); lei mais favorável, descrita como a lei mais 
benéfica em situações específicas. III – A lei qualificadora não coincide, necessariamente, com a 
lei aplicável. IV – O reenvio pode ocorrer em dois graus; em primeiro grau, quando um país nega 
competência à sua lei em favor de outro país, que, a seu turno, também nega competência à sua 
lei, configurando uma recusa recíproca; em segundo grau, o reenvio pode ocorrer quando a lei do 
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país ”A” manda aplicar a lei do país ”B”, e a lei do país “B” determina que se aplique a lei 
do país “C”. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

d) A assertiva I é a única correta. 

Comentários 

A assertiva A está correta. 

O item I está correto. 

LINDB, Art. 7º A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o 
começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. 

Art. 8º Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei 
do país em que estiverem situados. 

Art. 9º Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se 
constituirem. 

O item II está correto. Os principais elementos de conexão são: 

a) Nacionalidade ou lex patriae: Lei da nacionalidade da pessoa. 

b) Domicílio ou lex domicilii: é o que prevalece para a utilização do estatuto pessoal. 

c) Lex rei sitae: local onde está situada a coisa. Geralmente é aplicado para regular direitos 
reais. 

d) Lex loci actum/ locus regit actum / lex loci contractus: é o local da celebração do contrato. 

e) Lex loci executionis / lex loci solutionis: é o local da execução ou do cumprimento do 
contrato. 

f) Lex loci delicti comissi: Lei do local da prática do ato ilícito.  

g) Lex damni: Lei do local do dano. 

h) Lex voluntatis: é a Lei da autonomia da vontade. As partes escolhem qual será o direito 
aplicável. 

i) Lex fori: local onde está sendo processada a demanda. 

 

O item III está correto. 

LINDB, Art. 16.  Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei 
estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por 
ela feita a outra lei. 
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O item IV está correto. O reenvio ocorre quando o direito indicado pela norma indireta 
aponta outro direito como aplicável ao caso. Ele pode ser de primeiro ou de segundo grau. O 
reenvio de primeiro grau é aquele que ocorre entre dois países. O reenvio de segundo grau é o 
que envolve três países. No direito brasileiro, o reenvio é vedado, conforme dispõe o artigo 16 da 
LINDB. 

Q4. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Sobre o MERCOSUL e sua disciplina jurídica, reflita sobre as seguintes assertivas: 

I – Derrogando o Protocolo de Brasília, o Protocolo de Olivos, assinado aos 18.02.2002, aprovado 
pelo Decreto Legislativo 712, de 2003, e promulgado no Brasil pelo Dec. 4.982/2004, estabelece 
mecanismos para solução de controvérsias entre os Estados Partes; e o procedimento arbitral ”
ad hoc” será utilizado, caso o conflito não tenha sido solucionado por negociação direta, nem 
por intervenção do Grupo Mercado Comum.  

II – São órgãos componentes da estrutura institucional do Mercosul: (i) Conselho do Mercado 
Comum (CMC); (ii) Grupo Mercado Comum (GMC); (iii) Comissão de Comércio do Mercosul 
(CMC); (iv) Comissão Parlamentar Conjunta (CPC); (v) Foro Consultivo Econômico-Social (FCES); 
(vi) Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM); (vii) Conselho de Segurança (CS).  

III – São fontes jurídicas do MERCOSUL: (i) o Tratado de Assunção, seus protocolos e os 
instrumentos adicionais ou complementares; (ii) os acordos celebrados no âmbito do Tratado de 
Assunção e seus protocolos; (iii) as decisões do Conselho Mercado Comum, as Resoluções do 
Grupo Mercado Comum e as Diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul, adotadas desde 
a entrada em vigor do Tratado de Assunção.  

IV – As normas produzidas pelo Conselho Mercado Comum, pelo Grupo Mercado Comum e pela 
Comissão de Comércio do Mercosul, além de possuírem caráter obrigatório, deverão, quando 
necessário, ser incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais mediante os procedimentos 
previstos pela legislação de cada país. 

a) Apenas as assertivas I e III são incorretas. 

b) A assertiva II é a única incorreta. 

c) Apenas as assertivas II e IV são incorretas. 

d) A assertiva IV é a única incorreta. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

O item I está correto. 

DECRETO Nº 4.982, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2004. 

Artigo 9 

Início da Etapa Arbitral 
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1. Quando não tiver sido possível solucionar a controvérsia mediante a aplicação dos 
procedimentos referidos nos Capítulos IV (negociações diretas) e V (Intervenção do Grupo 
Mercado Comum), qualquer dos Estados partes na controvérsia poderá comunicar à 
Secretaria Administrativa do MERCOSUL sua decisão de recorrer ao procedimento 
arbitral estabelecido no presente Capítulo (Procedimento Arbitral Ad Hoc). 

O item II está incorreto. 

DECRETO Nº 1.901, DE 09 DE MAIO DE 1996. 

Promulga o Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional 
do MERCOSUL (Protocolo de Ouro Preto), de 17 de dezembro de 1994. 

CAPÍTULO I 

Estrutura do Mercosul 

Artigo 1 

       A estrutura institucional do Mercosul contará com os seguintes órgãos: 

        I - O Conselho do Mercado comum (CMC); 

        II - O Grupo Mercado Comum (GMC); 

       III - A Comissão de Comércio do Mercosul (CCM); 

       IV - A Comissão Parlamentar Conjunta (CPC); 

        V - O Foro Consultivo Econômico-Social (FCES); 

       VI - A Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM). 

        Parágrafo único - Poderão ser criados, nos termos do presente Protocolo, os órgãos 
auxiliares que se fizerem necessários à consecução dos objetivos do processo de 
integração. 

O item III está correto. 

Protocolo de Ouro Preto 

CAPÍTULO V 

Fontes Jurídicas do Mercosul 

Artigo 41 

As fontes jurídicas do Mercosul são: 

I - o Tratado de Assunção, seus protocolos e os instrumentos adicionais ou 
complementares; 

II - os acordos celebrados no âmbito do Tratado de Assunção e seus protocolos; 

III - as Decisões do Conselho do Mercado Comum, as Resoluções do Grupo Mercado 
Comum e as Diretrizes da Comissão do Mercosul, adotadas deste a entrada em vigor do 
Tratado de Assunção. 

O item IV está correto. 
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Protocolo de Ouro Preto 

 Artigo 42 

 As normas emanadas dos órgãos do Mercosul previstos no Artigo 2 deste Protocolo terão 
caráter obrigatório e deverão, quando necessário, ser incorporadas aos ordenamentos 
jurídicos nacionais mediante os procedimentos previstos pela legislação de cada país. 

Q5. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Em se tratando da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, aberta à assinatura em Viena, 
aos 23.05.1969, pondere as seguintes afirmações e indique a alternativa CORRETA: 

I – Se a interpretação do tratado deixa o sentido ambíguo ou obscuro, ou, ainda, conduz a um 
resultado que seja manifestamente absurdo, fica o intérprete autorizado a buscar meios 
suplementares de interpretação, inclusive aos trabalhos preparatórios e às circunstâncias de sua 
conclusão.  

II – Acordos posteriores entre as partes, relativos à interpretação do tratado ou à aplicação de 
seus dispositivos, somente podem influir na sua interpretação se forem consonantes com a 
jurisprudência da Corte Internacional de Justiça.  

III – A reserva é um direito que compete ao Estado e que pode ser exercido, sempre por escrito, 
em mais de um momento, ou seja, quando da assinatura, ratificação, aceitação ou adesão, mesmo 
que tal conduta (formulação da reserva) seja rechaçada pelo tratado, pois prevalece, no caso, a 
autonomia de vontade e o pacta sunt servanda.  

IV – É desnecessário o consentimento de um Estado que tenha aceitado uma reserva, a qual pode 
ser retirada a qualquer momento por quem a formulou; mas, nesse caso, é imprescindível que o 
tratado dispense ou não exija tal consentimento do Estado que aceitara ou fizera objeção à 
reserva. 

a) Todas as assertivas são corretas. 

b) As assertivas II e III são as únicas corretas. 

c) As assertivas I e IV são as únicas corretas. 

d) A assertiva I é a única correta. 

Comentários 

A alternativa C está correta. 

O Item I está correto. 

Convenção de Viena 

Artigo 32 

Meios Suplementares de Interpretação  

Pode-se recorrer a meios suplementares de interpretação, inclusive aos trabalhos 
preparatórios do tratado e às circunstâncias de sua conclusão, a fim de confirmar o sentido 
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resultante da aplicação do artigo 31 ou de determinar o sentido quando a interpretação, 
de conformidade com o artigo 31:  

a)deixa o sentido ambíguo ou obscuro; ou  

b)conduz a um resultado que é manifestamente absurdo ou desarrazoado 

O item II está incorreto. 

DECRETO Nº 7.030, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009. 

Artigo 31 

Regra Geral de Interpretação  

3. Serão levados em consideração, juntamente com o contexto:  

a)qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado ou à 
aplicação de suas disposições;  

b)qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, pela qual se 
estabeleça o acordo das partes relativo à sua interpretação;  

c)quaisquer regras pertinentes de Direito Internacional aplicáveis às relações entre as 
partes.  

4. Um termo será entendido em sentido especial se estiver estabelecido que essa era a 
intenção das partes. 

O item III está incorreto. 

DECRETO Nº 7.030, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009. 

Reservas 

Artigo 19 

Formulação de Reservas  

Um Estado pode, ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, 
formular uma reserva, a não ser que:  

a)a reserva seja proibida pelo tratado;  

b)o tratado disponha que só possam ser formuladas determinadas reservas, entre as quais 
não figure a reserva em questão; ou  

c)nos casos não previstos nas alíneas a e b, a reserva seja incompatível com o objeto e a 
finalidade do tratado. 

O item IV está correto. 

Artigo 20 

Aceitação de Reservas e Objeções às Reservas  

1. Uma reserva expressamente autorizada por um tratado não requer qualquer aceitação 
posterior pelos outros Estados contratantes, a não ser que o tratado assim disponha. 
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Artigo 22 

Retirada de Reservas e de Objeções às Reservas  

1. A não ser que o tratado disponha de outra forma, uma reserva pode ser retirada a 
qualquer momento, sem que o consentimento do Estado que a aceitou seja necessário 
para sua retirada.  

2. A não ser que o tratado disponha de outra forma, uma objeção a uma reserva pode ser 
retirada a qualquer momento.  

3. A não ser que o tratado disponha ou fique acordado de outra forma:  

a)a retirada de uma reserva só produzirá efeito em relação a outro Estado contratante 
quando este Estado receber a correspondente notificação;  

b)a retirada de uma objeção a uma reserva só produzirá efeito quando o Estado que 
formulou a reserva receber notificação dessa retirada. 

Q6. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Sobre a aplicação de tratados internacionais com normas contraditórias entre si, devem ser 
respeitadas certas regras, que são enunciadas pela Convenção de Viena. Aponte, portanto, a 
afirmação INCORRETA: 

a) quando os dois tratados não têm como contratantes os mesmos Estados, estabelecendo-se 
entre um Estado parte em ambos os tratados e um Estado parte somente no tratado mais recente, 
aplica-se o mais recente. 

b) quando os dois tratados não têm como contratantes os mesmos Estados, estabelecendo-se 
entre um Estado parte em ambos os tratados e um Estado parte somente no tratado anterior, 
aplica-se o tratado anterior. 

c) entre os Estados parte nos dois tratados só se aplica o anterior no que ele não for compatível 
com o novo tratado. 

d) a violação de um tratado pode sujeitar o Estado a ser responsabilizado em âmbito internacional, 
sendo que os conflitos porventura existentes são na maioria das vezes resolvidos por meio de 
interpretação. 

Comentários 

A alternativa C está incorreta. 

CVDT (DEC. 7030/09) 

Artigo 30 

Aplicação de Tratados Sucessivos sobre o Mesmo Assunto  

3. Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado posterior, 
sem que o tratado anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação tenha 
sido suspensa nos termos do artigo 59, o tratado anterior só se aplica na medida em que 
as suas disposições sejam compatíveis com as do tratado posterior 
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A alternativa A está correta. 

CVDT (DEC. 7030/09) 

Artigo 30 

Aplicação de Tratados Sucessivos sobre o Mesmo Assunto  

4. Quando as partes no tratado posterior não incluem todas a partes no tratado anterior:  

a)nas relações entre os Estados partes nos dois tratados, aplica-se o disposto no parágrafo 
3 (3. Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado 
posterior, sem que o tratado anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação 
tenha sido suspensa nos termos do artigo 59, o tratado anterior só se aplica na medida 
em que as suas disposições sejam compatíveis com as do tratado posterior.); 

b)nas relações entre um Estado parte nos dois tratados e um Estado parte apenas em um 
desses tratados, o tratado em que os dois Estados são partes rege os seus direitos e 
obrigações recíprocos.   

A alternativa B está correta. 

CVDT (DEC. 7030/09) 

Artigo 30 

Aplicação de Tratados Sucessivos sobre o Mesmo Assunto  

4. Quando as partes no tratado posterior não incluem todas a partes no tratado anterior:  

a)nas relações entre os Estados partes nos dois tratados, aplica-se o disposto no parágrafo 
3 (3. Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado 
posterior, sem que o tratado anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação 
tenha sido suspensa nos termos do artigo 59, o tratado anterior só se aplica na medida 
em que as suas disposições sejam compatíveis com as do tratado posterior.); 

b)nas relações entre um Estado parte nos dois tratados e um Estado parte apenas em um 
desses tratados, o tratado em que os dois Estados são partes rege os seus direitos e 
obrigações recíprocos.   

A alternativa D está correta. 

EMEN: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E DOS ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL. 
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA 
TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 
DIREITOS HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (PSJCR). DIREITO 
À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO SE REVELA ABSOLUTO. CONTROLE 
DE CONVENCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA 
CORTE (IDH). ATOS EXPEDIDOS PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS (CIDH). AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. TESTE 
TRIPARTITE. VETORES DE HERMENÊUTICA DOS DIREITOS TUTELADOS NA 
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CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. 
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART. 13.2. DO PSJCR. 
SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA DA MARGEM DE APRECIAÇÃO NACIONAL 
(MARGIN OF APPRECIATION). INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO PELO 
ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS EM QUE ENTALHADO NO ART. 
331 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA 
CONSUNÇÃO TÃO LOGO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT NÃO 
CONHECIDO. 1. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos 
(CADH), denominada Pacto de São José da Costa Rica, sendo promulgada por intermédio 
do Decreto n. 678/1992, passando, desde então, a figurar com observância obrigatória e 
integral do Estado. (...) 3(...)5. As deliberações internacionais de direitos humanos 
decorrentes dos processos de responsabilidade internacional do Estado podem resultar 
em: recomendação; decisões quase judiciais e decisão judicial. A primeira revela-se 
ausente de qualquer caráter vinculante, ostentando mero caráter "moral", podendo 
resultar dos mais diversos órgãos internacionais. Os demais institutos, porém, situam-se 
no âmbito do controle, propriamente dito, da observância dos direitos humanos. (..)10. 
Os vetores de hermenêutica dos Direitos tutelados na CADH encontram assento no art. 
29 do Pacto de São José da Costa Rica, ao passo que o alcance das restrições se situa no 
dispositivo subsequente. Sob o prisma de ambos instrumentos de interpretação, não se 
vislumbra qualquer transgressão do Direito à Liberdade de Expressão pelo teor do art. 
331 do Código Penal. 1(...)(HC 201603035423, REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ 
- TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA:30/06/2017 ..DTPB:.) 

Q7. TRF3/TRF3 – Juiz Federal Substituto/2018 

Considere as seguintes assertivas e assinale a INCORRETA: 

a) Sobre as fontes do Direito Internacional Público, a doutrina clássica afirma que tratado e 
costume possuem o mesmo valor sem que um tenha primazia sobre o outro; por isso, um pode 
derrogar ou modificar o outro. 

b) O ato unilateral tem sido considerado pela doutrina como fonte do Direito Internacional, apesar 
de não constar expressamente do rol previsto no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de 
Justiça, tendo, como exemplo, as resoluções das organizações internacionais. 

c) Dentre os princípios gerais de direito no âmbito interno, os seguintes foram consagrados na 
jurisprudência internacional, segundo doutrina: (i) proibição ao abuso de direito; (ii) 
responsabilidade internacional decorrente de atos ilícitos e restituição do que foi adquirido por 
enriquecimento ilícito; (iii) exceção da prescrição liberatória; (iv) obrigação de reparar os danos 
emergentes e lucros cessantes. 

d) O recurso à equidade prescinde da concordância das partes para ser validamente utilizado pelo 
juiz internacional ao proferir sua decisão. 

Comentários 

A alternativa D está incorreta. 
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Estatuto CIJ, Artigo 38 

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

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

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

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

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

2. A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma questão ex 
aequo et bono, se as partes com isto concordarem. 

O art. 38, par. 2º, do Estatuto da CIJ consagra a equidade como ferramenta que pode 
levar à solução de conflitos internacionais, ao determinar que o rol de fontes de Direito 
Internacional existentes 'não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma questão ex 
aequo et bono, se as partes com isto concordarem.'" (Portela, 2015, pg. 69) 

A alternativa A está correta. A doutrina nos ensina que: 

O Estatuo da CIJ não determina a hierarquia das fontes de Dto. Internacional, e a mera 
ordem em que essas fontes aparecem no texto do art. 38 não define a primazia entre elas. 
(...) É nesse sentido que Celso de A. Mello, em entendimento muito difundido, afirma que 
não há hierarquia entre tratado e costume, não prevalecendo nenhum deles sobre o 
outro. Com isso, um tratado mais recente pode derrogar ou modificar um costume, e vice-
versa. O entendimento de que não há hierarquia de fontes é majoritário na doutrina." 
(Portela, 2016, pgs. 59/60) 

A alternativa B está correta. 

Os organismos internacionais podem praticar os mesmos atos unilaterais que os Estados. 
Entretanto, há decisões típicas das organizações internacionais, como os atos 
preparatórios da negociação de tratados, a convocação de reuniões internacionais, e, 
especialmente, as recomendações e resoluções (Portela, 2017, p. 69) 

A alternativa C está correta. De acordo com a doutrina, todos os mencionados princípios 
foram consagrados no âmbito da jurisprudência internacional. 

 

 Chegamos ao final desta resolução! Lembrando, novamente, que o Estudo Estatístico das 
disciplinas, com a apuração do que mais incide, está no Estudo Estratégico, dentro do nosso portal 
dos alunos. 
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 Quaisquer dúvidas, sugestões, críticas ou mesmo elogios, não hesite em entrar em contato 
conosco.  

Até a próxima! 

Rodrigo Vaslin 

 


	TRF3.pdf
	Juiz TRF-3 - Provas de 2016 e 2018 Comentadas.pdf

